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O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
esteve, na manhã desta quarta-feira, 1º de setembro,
na Câmara Municipal de São Luís para agradecer o
apoio da casa legislativa ao projeto das Promotorias
de Justiça Distritais.

Eduardo Nicolau agradeceu pela aprovação do projeto
de lei que doou ao Ministério Público um casarão na
Fonte do Ribeirão, no qual funcionará, além da
Promotoria Distrital, as Promotorias de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís. O projeto já foi
sancionado pelo prefeito Eduardo Braide.

O procurador-geral de justiça também comunicou aos
parlamentares que o Colégio de Procuradores de
Justiça aprovou ontem, 31, a criação de sete
Promotorias Distritais nos quatro municípios da Ilha de
São Luís. Ainda de acordo com Nicolau, as
associações de moradores também serão chamadas
para atuar em conjunto com o Ministério Público
nesses espaços.

Vários vereadores se manifestaram parabenizando o
Ministério Público pela iniciativa de levar Promotorias
de Justiça para as áreas de maior vulnerabilidade do
município. Os parlamentares também destacaram sua
alegria com o retorno do procurador-geral de justiça à
sede do Parlamento Municipal para agradecer pelo
apoio prestado.

Manifestaram-se os vereadores Chico Carvalho, Aldir
Júnior, Marcial Lima, Dr. Gutemberg, Raimundo
Penha, Jhonatan Soares (Coletivo Nós), Marquinhos,
Concita Pinto, Karla Sarney, Astro de Ogum, Umbelino
Júnior e Octávio Soeiro.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Osmar
Filho, também entregou ao procurador-geral de justiça
a Moção de Congratulações e Aplausos n° 087/2021,
por seu primeiro ano à frente do Ministério Público
do Maranhão. "Desde o início de sua gestão definiu
como prioridade a defesa dos direitos humanos e
uma maior proximidade do órgão ministerial com a
população mais vulnerável da sociedade", aponta a
Moção. (CCOM-MPMA)

Site: https://horaextra.slz.br/2021/09/02/institucional-pgj-

visita-camara-municipal-de-sao-luis/
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MPMA denuncia 14 pessoas por desvio de
emendas parlamentares
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Dentre os denunciados, estão funcionários da Câmara
Municipal de São Luís, ex-secretário, ex-vereador,
contador e servidores

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Grupo de Atuação Especial  de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da 1ª e 2ª
Promotorias de Justiça Criminais de São Luís,
protocolou Denúncia contra 14 pessoas, em 13 de
julho, por conta de irregularidades na aplicação de
emendas parlamentares de vereadores de São Luís. A
Denúncia foi aceita pela 1ª Vara Criminal de São Luís
em 9 de agosto.

Foram denunciados Luís Carlos Ramos, presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém;
Rafaela Duarte Fernandes, tesoureira da entidade;
Ney Almeida Duarte, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira Silva e
Marcelo de Jesus Machado, funcionários da Câmara
Municipal de São Luís; Rommeo Pinheiro Amin Castro,
ex-secretário municipal de Esportes e Lazer, e os
servidores da Secretaria Jorge Luís Castro Fonseca,
José Rogério Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva
e Adriana de Guimarães Silva. Também foram
denunciados o ex-vereador Antônio Isaías Pereira
Filho, conhecido como Pereirinha, e o contador Paulo
Roberto Barros Gomes.

A apuração do Gaeco foi iniciada, em 2019, a partir de
comunicação da 2ª Promotoria de Justiça de
Fundações e Entidades de Interesse Social de São
Luís a respeito da abertura de procedimento para
apurar a veracidade de Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, supostamente emitido pelo
próprio Ministério Público em favor da Associação
dos Moradores do Conjunto Sacavém.

As investigações apontaram que a Associação tinha
recebido R$ 1.258.852,49 da Prefeitura de São Luís
no período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de outubro
de 2019. Verificou-se também que uma organização
criminosa utilizava-se da falsificação de documentos
públicos em projetos apresentados a órgãos
municipais para liberação de dinheiro proveniente de
emendas parlamentares de vereadores de São Luís.

Em 2019, quatro termos de fomento foram firmados
pela Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
com a Secretaria Municipal de Desportos e Lazer

(Semdel), para a realização dos projetos "Circuito
Esportivo e Recreativo", "Passagem Social", "Esporte
para todos" e "Praticando cidadania", com repasse de
R$ 100 mil em cada um deles.

Entre os crimes praticados está o de organização
criminosa. De acordo com a Denúncia, os envolvidos
const i tuí ram e integraram uma organização
estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de
obterem vantagens mediante a prática de infrações
penais.

Segundo as investigações, a documentação para que
os projetos fossem apresentados à Semdel ficava a
cargo do contador Paulo Roberto Barros Gomes. Ele
receberia 6% da arrecadação da associação ou dos
convênios assinados. De acordo com Luís Carlos
Ramos, a Associação receberia 5% do valor das
emendas parlamentares e 15% seriam destinados ao
também contador Ney Duarte Almeida. Ele seria o
responsável pela elaboração dos projetos e
encarregado das prestações de contas.

O presidente da Associação explicou que, ao receber
os recursos públicos, entregava a Ney Duarte Almeida
cheques em branco da entidade, assinados por ele e
pela tesoureira Rafaela Fernandes, que eram sacados.
Dos R$ 100 mil, R$ 5 mil eram entregues, em espécie,
a Luís Carlos Ramos.

SEMDEL

Outro núcleo da organização criminosa atuava na
Secretaria Municipal de Desportos e Lazer. O chefe da
Assessoria Técnica da Semdel, Jorge Luís de Castro
Fonseca, emitiu pareceres técnicos em todos os
processos da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém. Neles, foi atestado o atendimento das
exigências legais sem que exist isse efet iva
comprovação formal izada nos processos.

Nos quatro termos de fomento assinados com a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
foram emitidos pareceres idênticos, nos quais eram
alterados apenas dados como nome do projeto e data.
Em todos os pareceres estavam juntadas cópias de
Atestados de Existência e Regular Funcionamento
falsificadas.
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"Jorge Luís de Castro Fonseca emitiu pareceres
idênticos em favor de diversas outras entidades que
também receberam verbas de emendas parlamentares
e participaram do esquema de desvio e apropriação de
valores, situação que indica que ele ocupava o cargo
com essa finalidade e se valia da condição de
funcionário público para a prática de infração penal",
aponta a Denúncia.

Situação semelhante era a de José Rogério Sena e
Silva, que emitia pareceres jurídicos padronizados
confirmando o cumprimento das exigências legais e
opinando pela celebração dos termos de fomento. Já o
superintendente administrativo-financeiro da Semdel,
Domingos Ferreira Silva, após o parecer jurídico,
atestava a existência de disponibilidade financeira e
providenciava o empenho da verba.

O então secretário Rommeo Pinheiro Amin Castro
também trabalharia em favor da organização criminosa
assinando o empenho e o termo de fomento. Ouvido
pelo Ministério Público, o ex-secretário teria afirmado
que a Secretaria fazia uma fiscalização in loco para
verificar a existência das entidades. Também haveria a
fiscalização da execução dos projetos.

Para os promotores de justiça, essas informações são
inverídicas, visto que não consta dos autos a
fiscalização dos projetos e, se tivessem ido ao local,
os servidores da Semdel verificariam que no endereço
da Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
existe um imóvel abandonado.

De acordo com portarias assinadas pelo ex-titular da
Semdel, o acompanhamento e fiscalização da
execução dos projetos caberia aos servidores Adriana
Guimarães Silva e Jorge Luís Fonseca. Ouvidos pelo
MPMA, os dois afirmaram que a fiscalização não
existia na prática, pois nunca estiveram na Associação
ou nos projetos supostamente executados. Eles se
limitavam a analisar a documentação apresentada.

"Mesmo ausente qualquer fiscalização da parceria e
confirmação de que os eventos efetivamente
ocorreram, as prestações de contas eram aprovadas
exc lus ivamente  com base em documentos
apresentados pela entidade, permitindo que a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
firmasse novos instrumentos e fomentando a
manutenção da organização criminosa", concluiu a
Denúncia.

SAQUES

Os cheques emitidos pela Associação dos Moradores
do Conjunto Sacavém e entregues a Ney Duarte
Almeida eram sacados por outros integrantes da
organização. Roberto Fabiano Veiga da Silva (servidor

da Secretaria Municipal de Cultura à disposição da
Câmara Municipal), Aldo Carneiro Pinheiro (segurança
da Câmara), Paulo César Ferreira Silva e Marcelo de
Jesus Machado (também funcionários do Legislativo
municipal) sacaram mais de R$ 700 mil em cheques.

"Os acusados a quem competia a tarefa de sacar
cheques, detinham como vantagem a remuneração
decorrente dos cargos comissionados que ocupavam
na Câmara Municipal de São Luís", explicaram os
promotores de justiça.

Pelo menos dois dos responsáveis pelos saques, além
de Luís Carlos Ramos, afirmaram perante os
promotores de justiça do Gaeco que levaram o
dinheiro sacado diretamente à casa do ex-vereador
Pereirinha. De acordo com as investigações, o
parlamentar era um dos beneficiários finais dos
recursos públicos "sob a justificativa de que seriam
empregados em atividades de interesse social".

FALSIFICAÇÃO

Para ter acesso aos recursos públicos das emendas
parlamentares, as entidades envolvidas no esquema
criminoso precisavam apresentar uma série de
documentos, entre os quais o Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, emitido pelas Promotorias de
Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social.

No caso da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém, o Atestado datado de 29 de março de 2019,
supostamente assinado pela promotora de justiça
Doracy Moreira Reis Santos, foi encaminhado para
perícia do Instituto de Criminalística que comprovou a
irregularidade. A assinatura da promotora de justiça
era, na verdade, a impressão de uma imagem. Foi
descoberto, ainda, que a mesma imagem foi utilizada
em outro Atestado da mesma entidade, datado de 21
de dezembro de 2018, e em documento que atestava
a regularidade do Clube de Mães do Ipem São
Cristóvão.

A tesoureira do Clube de Mães negou a veracidade do
documento, afirmando que o último Atestado de
Existência e Regular Funcionamento da entidade teria
sido emitido em 2016. Ela confirmou, no entanto, que
Paulo Roberto Gomes lhes prestava assessoria
contábil.

As duas Promotorias de Fundações e Entidades de
Interesse Social de São Luís disponibilizaram as listas
de entidades que receberam o Atestado de Existência
e Regular Funcionamento no período de 2017 a 2019,
não figurando em nenhuma delas a Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém nem o Clube de
Mães do Ipem São Cristóvão. Além disso, os
atestados tinham como emissora a 2ª Promotoria de
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Justiça enquanto as supostas assinaturas eram da
titular da 1ª Promotoria de Fundações e Entidades de
Interesse Social.

Uma operação de busca e apreensão realizada no
endereço residencial e na empresa de Paulo Roberto
Gomes encontrou uma série de documentos de
entidades de interesse social. Entre eles estavam três
atestados relativos à Associação dos Moradores do
Conjunto Sacavém, dos anos de 2015, 2016 e 2018.

"Paulo Roberto Barros Gomes se valia da mesma
assinatura digitalizada da promotora de justiça Doracy
Moreira Santos para falsificar atestados para várias
entidades", explicaram os promotores de justiça
autores da Denúncia.

Além do crime de falsificação de documento público
(art. 297 do Código Penal), praticado por Paulo
Roberto Gomes, os envolvidos Luís Carlos Ramos e
Ney Duarte Almeida também praticaram o de uso de
documento falso (art. 304 do Código Penal).

Já Jorge Luís de Castro Fonseca, chefe da Assessoria
Técnica da Semdel, praticou o crime de falsidade
ideológica (art. 299 do Código Penal) por ter atestado
falsamente a adequação dos procedimentos à
legislação, com o objetivo de garantir a liberação da
verba pública.

Entre as irregularidades encontradas estão as
designações de "gestor de parceria" e "comissão de
monitoramento", a indicação de existência de dotação
orçamentária e a aprovação do plano de trabalho pela
comissão de monitoramento, quando nenhum destes
itens constavam do processo na data do parecer.

"O parecer técnico constante nos procedimentos trata-
se de documento materialmente verdadeiro, no
entanto, as declarações contidas nele é que não
correspondem à verdade", apontou a Denúncia.

PECULATO

Todos os envolvidos incorreram no crime de peculato
(art. 312 do Código Penal), por terem se beneficiado,
mesmo que indiretamente, do desvio de recursos
públicos. Um dos pontos que reforça a tese é o fato de
que parte dos acusados aparece como beneficiários
dos recursos, mas não constavam nas planilhas de
execução orçamentária da verba constantes dos
projetos.

O cruzamento de dados bancários com as declarações
de Imposto de Renda de Ney Duarte e Paulo Roberto
G o m e s ,  p o r  e x e m p l o ,  d e i x a r a m  c l a r a  a
incompatibilidade entre os ganhos e as informações
prestadas à Receita Federal.

No caso de Ney Duarte, não foram encontrados
imóveis ou outro tipo de patrimônio em seu nome. A
operação de busca e apreensão realizada em seus
endereços, no entanto, encontrou cópias de escrituras
públicas de imóveis e contratos de cessão de direitos
sobre imóvel em seu nome e do de sua esposa.
Também havia recibos de pagamento relativos a
imóveis no nome dos dois, com elevados valores.

EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO

Luís Carlos Ramos, que além de presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
também trabalhava na segurança da Câmara
Municipal de São Luís, afirmou ao Ministério Público
do Maranhão que vinha sofrendo pressão de Ney
Almeida Duarte para que permanecesse calado
durante seu interrogatório no Gaeco.

Ele teria sido levado a um escritório de advocacia em
São Luís, no qual o advogado teria orientado para que
não falasse nada que comprometesse algum vereador
ou Ney Duarte. Ele também não deveria se preocupar
em arrumar um advogado ou com o pagamento do
profissional.

Ligações de Ney Duarte, Paulo Roberto Gomes e de
pessoas ligadas a vereadores estariam sendo
constantes. Além disso, Luís Carlos Ramos e Aldo
Pinheiro foram afastados dos cargos de chefe de
equipe de segurança da Câmara de Vereadores após
comparecerem para depor no Ministério Público. "A
situação indica possível represália, praticada por
outros integrantes da organização criminosa, em razão
das repercussões da investigação", observam os
promotores de justiça.

CRIMES

Luís Carlos Ramos foi denunciado pelo crime de
peculato-apropriação (reclusão, de dois a doze anos, e
multa). Por ter firmado acordo de colaboração
premiada homologado pela Justiça, ele teve excluído
os crimes de organização criminosa (condicionado à
reparação do dano) e garantir a redução da pena
privativa de liberdade em dois terços em todos os
crimes que possa ser condenado.

Ney Almeida Duarte e Paulo Roberto Barros Gomes
também foram denunciados por peculato-apropriação,
além de organização criminosa em associação com
funcionário público e por embaraço à investigação
(reclusão, de três a oito anos, além de multa, podendo
ser aumentada de acordo com o caso).

Já Rafaela Duarte Fernandes, Rommeo Pinheiro Amin
Castro, Jorge Luís de Castro Fonseca, José Rogério
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Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva, Adriana de
Guimarães Silva, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira da Silva,
Marcelo de Jesus Machado e Antônio Isaías Pereira
Filho foram denunciados por organização criminosa
em associação com funcionário público e por peculato-
desvio.

Site: https://www.portalimaranhao.com.br/mpma-

denuncia-14-pessoas-por-desvio-de-emendas-

parlamentares/
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Rede do Bem lança Setembro Amarelo na
Vila Embratel
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Com o plantio de quatro mudas de árvores na Praça 1º
de Maio, no bairro Vila Embratel, a Rede do Bem,
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão,
lançou nesta quarta-feira, 1º de setembro, a campanha
Setembro Amarelo, que objetiva prevenir o suicídio e a
automutilação entre crianças e jovens, durante o mês.
A Rede do Bem é formada por instituições e órgãos
integrantes do Fórum Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio (Fepas-MA).

"Esta atividade tem o objetivo de destacar a
importância da arborização para o bem-estar e
melhoria da qualidade de vida da população. Inclusive,
as árvores contribuem também para a saúde
emocional e mental da população", afirmou a
promotora  de jus t iça  Cr is t iane Maia  Lago,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Direitos Humanos do MPMA e da Rede do Bem.

No logradouro, foram plantadas duas mudas de ipês,
uma de um jacarandá e outra de pau-brasil. Durante o
plantio, a banda de música da Guarda Municipal
apresentou várias músicas de teor popular. Outras
intervenções devem ser feitas em breve na Praça 1º
de Maio, como a troca da iluminação dos postes,
segundo informações do Instituto Municipal da
Paisagem Urbana (Impur).

Além das intervenções na praça, a Vila Embratel será
contemplada pela campanha com palestra e atividades
educacionais, no dia 10 (Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio), na escola comunitária Fonte do Saber, que
reúne mais de 100 crianças de 4 a 11 anos.

Em seu pronunciamento, a primeira-dama do
município, Graziela Braide, parabenizou a campanha
por ter como foco a saúde mental de crianças e
adolescentes. "Nós vivemos um momento de
pandemia, quando muitas pessoas estão com a sua
saúde mental afetada, tanto crianças quantoadultos.

Mesmo antes da pandemia, problemas de depressão
e ansiedade já eram recorrentes.

Por isso, o trabalho de prevenção de doenças relativas
à saúde mental é de grande importância", disse.

O secretário de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, também
ressaltou que os problemas decorrentes da crise

sanitária e das políticas implementadas pelo Governo
Federal agravaram a situação de vulnerabilidade
social dos brasileiros mais pobres.

"Desemprego, fome, baixa escolaridade geram
incerteza e insegurança quanto ao futuro, aumentando
a violência social no país. Este ambiente político e
econômico atinge profundamente a saúde mental dos
brasileiros".
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Especialização em Ciências Criminais e
Direito Anticorrupção terá início hoje
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O curso de pós-graduação latu-sensu (especialização)
em Ciências Criminais e Direito Anticorrupção,
ofertado pela Escola Superior do MPMA, em parceria
com a Universidade Federal do Maranhão, será
iniciado nesta quinta-feira, 2 de setembro. Após a
realização do processo seletivo, foram classificados 24
promotores de justiça e 26 servidores do Ministério
Público do Maranhão, dentre os 137 inscritos. A aula
inaugural será ministrada, às 9h, pelo vice-reitor e
professordoutor da Universidade de Salamanca, na
Espanha, Nicolás Rodríguez García. Ele é o fundador
do curso de mestrado em Bom Governo e
Anticorrupção, que recebeu menção honrosa da União
Europeia. O ministro Reynaldo da Fonseca, do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), também fará uma
apresentação na aula inaugural. O magistrado é o
responsável pelo primeiro módulo do curso, intitulado
"Justiça Penal Negociada". Todos os servidores e
promotores de justiça selecionados para o curso serão
liberados das suas atividades profissionais mediante
portaria de afastamento. O procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, parabenizou os participantes
selecionados na pós-graduação e disse ter certeza
que a sociedade será a principal beneficiada. De
acordo com a diretora da ESMP, Karla Adriana
Holanda Farias Vieira, o curso é importante pela
temática abordada e pela parceria com a UFMA. Além
disso, toda a matriz curricular foi elaborada na Escola
Superior, sendo voltada para a atuação de membros e
servidores do Ministério Público no Brasil.
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Defensoria e MP acionam 158 postos por
aumento abusivo no preço do combustível
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O Ministério Público do Estado do Maranhão, por
sua 9* Promotoria de Justiça Especializada de São
Luís (1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor) e a Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE/MA), por meio de seu Núcleo de
Defesa do Consumidor (NUDECON). ajuizaram
conjuntamente, nesta segunda-feira. 30 de agosto de
2021,22 (vinte e duas) Ações Civis Públicas (ACPs).
na Vara de Interesse Difusos e Coletivos, contra 158
(cento e cinquenta e oito) postos de combustível
atuantes na Grande Ilha de São Luís/MA.

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/print.php?documentId=210901235223-

a2ac0525d76450981f3d4c439b47eda8&count=8
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Defensoria e MP acionam 158 postos por
aumento abusivo no preço do combustível na

Grande São Luís
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por
sua 9* Promotoria de Justiça Especializada de São
Luís (1* Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor) e a Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE/ MA), por meio de seu Núcleo de
Defesa do Consumidor (NUDECON), vêm a público
informar que ajuizaram conjuntamente, nesta
segunda--feira. 30 de agosto de 2021. 22 (vinte e
duas) Ações Civis Públicas (ACPs), na Vara de
Interesse Difusos e Coletivos. contra 158 (cento e
cinquenta e oito) postos de combustível atuantes na
Grande Ilha de São Luís/MA.

As referidas ações tiveram origem no relatório final
encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, fruto do trabalho da Comissão
Parlamentar de Inquérito ("CPI dos Combustíveis") que
investigou supostas irregularidades na venda de
combustíveis nas cidades de São Luís/MA, Paço do
Lumiar/MA. São José de Ribamar/MA e Raposa/MA.
no período de 29/12/2020 a 01/04/2021.

Diante das conclusões do relatório, que apontou
irregularidades na comercialização de combustíveis
em São Luís/MA e região metropolitana (grande ilha),
os órgãos signatários entenderam por bem submeter
as questões a análise do Poder Judiciário do Estado
do Maranhão, através das Ações Civis Públicas que
foram ajuizadas.

As referidas ações submetem ao Poder Judiciário a
anál ise dos temas a seguir:  a) repasse aos
consumidores de aumento superior ao percentual de
aumento da refinaria: b) repasse de aumento aos
consumidores na data de comunicação do reajuste,
mas sem que tenha havido ainda renovação de
estoque do posto, ou seja, sem que tenha havido a
aquisição do combustível com valor reajustado: c)
similaridade de preços por corredor e região nos
mesmos horários, a partir do anúncio do aumento do
produto pela Petrolífera.

Por fim. as ações pedem ainda que as empresas que
comprovadamente tenham incidido em quaisquer das
práticas descritas acima, sejam condenadas a pagar
indenização por dano moral coletivo.
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Especialização em Ciências Criminais e
Direito Anticorrupção terá inicio nesta quinta

 

O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O curso de pós-graduação latu-sensu (especialização)
em Ciências Criminais e Direito Anticorrupção,
ofertado pela Escola Superior do MPMA, em parceria
com a Universidade Federal do Maranhão, será
iniciado nesta quinta-feira, 2 de setembro. Após a
realização do processo seletivo, foram classificados 24
promotores de justiça e 26 servidores do Ministério
Público do Maranhão, dentre os 137 inscritos.

A aula inaugural será ministrada, às 9h, pelo vice-reitor
e professor-doutor da Universidade de Salamanca, na
Espanha, Nicolás Rodríguez García. Ele é o fundador
do curso de mestrado em Bom Governo e
Anticorrupção, que recebeu menção honrosa da União
Europeia.

O ministro Reynaldo da Fonseca, do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), também fará uma apresentação na
aula inaugural. O magistrado é o responsável pelo
primeiro módulo do curso, intitulado "Justiça Penal
Negociada".

Todos os servidores e promotores de justiça
selecionados para o curso serão liberados das suas
atividades profissionais mediante portaria de
afastamento.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
parabenizou os participantes selecionados na pós-
graduação. "Sabemos que o conhecimento adquirido é
como uma semente lançada em solo fértil. Tenho
plena certeza que a sociedade será a principal
beneficiada, uma vez que, com a produção do
conhecimento advinda do curso, cada um dos
aprovados desempenhará um trabalho ainda melhor
no âmbito do MPMA".

De acordo com a diretora da ESMP, Karla Adriana
Holanda Farias Vieira, o curso é importante pela
temática abordada e pela parceria com a UFMA. Além
disso, toda a matriz curricular foi elaborada na Escola
Superior, sendo voltada para a atuação de membros e
servidores do Ministério Público no Brasil.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

02-09-2021/
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Colégio de Procuradores aprova criação de
sete Promotorias Distritais

 

O DEBATE / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 05. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Promotorias Distritais foram aprovadas pelo Colégio
de ProcuradoresEm sessão extraordinária do Colégio
de Procuradores de Justiça, nesta terça-feira, 31/08,
foi aprovada, por maioria de votos, a proposta do
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, de
criação de sete promotorias distritais no termo
judiciário de São Luís. As novas unidades ministeriais
serão instaladas nos polos do Centro, Divineia,
Cohatrac, Itaqui/Bacanga, Coroadinho, Cidade
Operária e Zona Rural. O funcionamento delas
ocorrerá à medida que os prédios estiverem aptos
para o início dos trabalhos.

Em texto substitutivo apresentado pelo procurador de
justiça José Henrique Marques Moreira, que foi
incorporado pelo procurador-geral e pelo relator do
processo, Krishnamurti Mendes França, os novos
órgãos do Ministério Público do Maranhão passam a
ser denominados Promotorias de Justiça Distritais de
Defesa da Cidadania de São Luís. O colegiado
apreciará ainda as proposições de regulamentação
feitas pela corregedora-geral do MPMA, Themis
Pacheco de Carvalho.

Pela resolução aprovada, sete Promotorias de Justiça
de Substituição Plena, com baixa demanda de
processos, serão extintas para darem lugar às
promotorias distritais. De forma imediata, serão
instaladas as promotorias localizadas no Centro (1ª),
Divineia (2ª), Cohatrac (3ª) e Itaqui-Bacanga (4ª).

Os promotores de justiça Marco Aurélio Ramos
Fonseca, Douglas Assunção Nojosa, Francisco
Teomário Serejo Silva e Ana Carolina de Mendonça
Leite irão assumir, respectivamente, as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Promotorias de Defesa da Cidadania.

Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia-

02-09-2021/
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MPMA requer instalação e execução do Luz
para Todos em Itinga

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, na última
sexta-feira, 27, Ação Civil Pública com pedido liminar
contra a Equatorial Energia, requerendo o início, em
até  60  d ias ,  das  ob ras  necessár ias  pa ra
implementação e execução do "Programa Luz para
Todos", na zona rural do município de Itinga do
Maranhão.

A petição ministerial, que está legitimada pelo Código
Nacional do Consumidor, foi ajuizada após 40 ações
individuais, encaminhadas à Promotoria de Itinga do
Maranhão por cidadãos afetados pela não prestação
dos serviços essenciais pela empresa A ACP tornou-
se em Ação Coletiva.

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira,
autor da Ação, requer aplicação de pena por crime de
desobediência e multa diária no valor de R$ 50 mil,
limitada ao valor total de R$ 50 milhões, em caso da
não implementação e execução do "Programa Luz
para Todos".

A Ação requer, ainda, duas outras penas distintas: a
condenação da concessionária Equatorial Energia a
pagar indenização por danos morais coletivos e por
danos sociais sofridos pela população, em valor não
inferior a 500 salários- mínimos, para cada tipo de
dano.

O DIFERENCIAL DA AÇÃO

Segundo literatura e entendimento jurídico, citado pelo
promotor de justiça Tiago Quintanilha, os "danos
morais coletivos e os danos sociais não se confundem
um com o outro, não se misturam".

Os danos morais coletivos são aqueles que "tratam de
categoria autônoma de dano em que se observa
violação conjunta de valores que foram eleitos por
dada comunidade como regentes da ordenação social,
valores para a proteção de interesses sem os quais a
sobrevivência seria comprometida[...]".

Já os danos sociais "são aqueles que causam um
rebaixamento no nível de vida da coletividade e que
decorrem de conduta socialmente reprováveis.

Tal tipo de dano dá-se quando as empresas praticam
atos negativamente exemplares, ou seja, condutas
corriqueiras que causam mal-estar social [...]".

As importâncias indenizatórias devem se reverter ao
Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ

RRM=Vpn6ByePHQnFBP0TLQTv6wYt9xnB3t0
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MP e Defensoria acionam 158 postos por
supostos aumentos abusivos

 

DANIELA BANDEIRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniela Bandeira

Um total de 22 ações foram ajuizadas na Vara de
Interesse Difusos e Coletivos e as informações dos
supostos aumentos foram coletadas no relatório
encaminhado pela Assembleia Legislat iva do
Maranhão por meio da CPI dos Combustíveis.

O relatório apontou irregularidades como: Repasse
aos consumidores de aumento superior ao percentual
de reajuste da refinaria; aumento do preço do
combustível na mesma data de comunicação do
reajuste, antes da renovação de estoque e preços
iguais em postos por corredor e região nos mesmos
horários, a partir do anúncio da elevação do valor do
combustível pela petrolífera.

A Defensoria e do Ministério Público pedem que as
empresas que aumentaram abusivamente o preço do
combustível sejam condenadas a pagar indenização
por dano moral coletivo.

Site: https://danielabandeira.com.br/2021/09/mp-e-

defensoria-acionam-158-postos-por-supostos-aumentos-

abusivos/
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158 postos de combustíveis são suspeitos de
irregularidades em São Luís

 

EXPRESSO 222 / TERESINA / PI - NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Posted By: expressowpadmin

O Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPMA)e a Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE/MA), em ação conjunta, ajuízaram 22
Ações Civ is Públ icas contra 158 postos de
combustíveis atuantes na Grande Ilha de São Luís.

A ações tiveram origem o relatório final encaminhado
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
investigaram supostas irregularidades de venda de
combustíveis nas cidades de São Luís, Paço do
Lumiar, São José de Ribamar e Raposa no período de
29 de dezembro de 2021 a 1º de abril de 2021.

Foram enviadas ao Poder Judiciário a análise dos
seguintes temas, através das Ações Civis Públicas
que foram ajuizadas: repasse aos consumidores de
aumento superior ao percentual de aumento da
refinaria; repasse de aumento aos consumidores na
data de comunicação do reajuste, mas sem que tenha
havido ainda renovação de estoque do posto, ou seja,
sem que tenha havido a aquisição do combustível com
valor reajustado; e similaridade de preços por corredor
e região nos mesmos horários, a partir do anúncio do
aumento do produto pela Petrolífera.

As ações também requerem que as empresas que
comprovadamente tenham praticado alguma das
irregular idades cont idas no relatór io,  sejam
condenadas a pagar indenização por dano moral
coletivo.

Fonte:

Site: https://expresso222.com.br/consorcio-

nordeste/consorcio/158-postos-de-combustiveis-sao-

suspeitos-de-irregularidades-em-sao-luis/

8

https://expresso222.com.br/consorcio-nordeste/consorcio/158-postos-de-combustiveis-sao-suspeitos-de-irregularidades-em-sao-luis/
https://expresso222.com.br/consorcio-nordeste/consorcio/158-postos-de-combustiveis-sao-suspeitos-de-irregularidades-em-sao-luis/
https://expresso222.com.br/consorcio-nordeste/consorcio/158-postos-de-combustiveis-sao-suspeitos-de-irregularidades-em-sao-luis/


Ministério Público Eleitoral consegue
suspensão de propaganda antecipada de pré-

candidatos ao governo do estado do
Maranhão

 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A partir de ações propostas pelo Ministério Público
Eleitoral, por meio do procurador regional Eleitoral
Juraci Guimarães, o Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/MA) determinou aos pré-candidatos
ao governo do estado Lahesio Bonfim, Weverton
Rocha e Carlos Brandão, que excluam de suas redes
sociais as publicações que possam caracterizar
propaganda eleitoral antecipada, em um prazo máximo
de 24 horas.

As liminares, concedidas nesta quarta-feira (1º) pelo
juiz Luis Fernando Xavier Guilhon Filho, estabelecem
que, em caso de descumprimento, os responsáveis
estarão sujeitos ao pagamento de multa diária no valor
de R$ 10 mil. O magistrado considerou que as
publicações dos pré-candidatos nas redes sociais
Facebook e Instagram evidenciam a realização de
propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido na
legislação eleitoral, que é após o dia 15 de agosto do
ano da eleição. Além disso, as postagens apresentam
perigo de dano ao resultado do processo eleitoral ao
influenciar de forma desigual a vontade do eleitorado e
a competição entre os possíveis candidatos.

De acordo com as ações propostas pelo Ministério
Público Eleitoral, Lahesio Bonfim teria realizado
veiculação massiva de promoção pessoal por meio de
30 outdoors, distribuídos em diversos municípios
maranhenses e divulgados nas redes sociais
Instagram e Facebook, na qual se apresenta
explicitamente como candidato ao governo do Estado.
Weverton Rocha realizou ato de "lançamento de pré-
candidatura", com ampla participação popular e de
lideranças políticas, que foi repercutida pelo uso de
hashtags como "#Weverton", "#OmaranhaoMaisFeliz".

Já Carlos Brandão, juntamente com o prefeito do
município de Presidente Dutra (MA), Raimundo Alves
Carvalho, foram responsáveis pela realização de um
comício eleitoral com evidente caráter de propaganda
eleitoral antecipada e ampla participação popular e de
lideranças políticas, que incluiu a divulgação de
adesivos e a utilização de telões e aparelhagem de
som, além de divulgação na rede social Instagram.

O Ministério Público Eleitoral ainda aguarda decisão
liminar sobre o pedido para determinar a retirada dos
outdoors ainda existentes, além da condenação, ao
final, da multa pela propaganda eleitoral antecipada.

Íntegras das liminares e confira os números dos
processos para consulta no TRE:

A ç ã o  c o n t r a  L a h e s i o  B o n f i m :  0 6 0 0 1 5 2 -
7 9 . 2 0 2 1 . 6 . 1 0 . 0 0 0 0

A ç ã o  c o n t r a   W e v e r t o n  R o c h a :  0 6 0 0 1 5 0 -
1 2 . 2 0 2 1 . 6 . 1 0 . 0 0 0 0

Ação contra Carlos Brandão e Raimundo Alves
Carvalho: 0600151-94.2021.6.10.0000

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/09/02/ministerio-

publico-eleitoral-consegue-suspensao-de-propaganda-

antecipada-de-pre-candidatos-ao-governo-do-estado-do-

maranhao/
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Determinada suspensão de propaganda
antecipada de pré-candidatos ao Governo do

Maranhão
 

JORNAL PEQUENO ONLINE  / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Foto: Reprodução

SÃO LUÍS - O Tribunal Regional Eleitoral determinou
aos pré-candidatos ao Governo do Estado Lahesio
Bonfim, Weverton Rocha e Carlos Brandão, que
excluam de suas redes sociais as publicações que
possam caracterizar propaganda eleitoral antecipada,
em um prazo máximo de 24 horas.

As l iminares estabelecem que, em caso de
descumprimento, os responsáveis estarão sujeitos ao
pagamento de multa diária no valor de 10 mil reais.

O juiz Luis Fernando Xavier Guilhon Filho considerou
que as publicações dos pré-candidatos nas redes
sociais Facebook e Instagram evidenciam a realização
de propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido
na legislação eleitoral, que é após o dia 15 de agosto
do ano da eleição. Além disso, as postagens
apresentam perigo de dano ao resultado do processo
eleitoral ao influenciar de forma desigual a vontade do
eleitorado e a competição entre os possíveis
candidatos.

Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE),
Lahesio Bonfim teria realizado veiculação massiva de
promoção pessoal por meio de 30 outdoors,
distribuídos em diversos municípios maranhenses e
divulgados nas redes sociais Instagram e Facebook,
na qual se apresenta explicitamente como candidato
ao Governo do Estado. Weverton Rocha realizou ato
de "lançamento de pré-candidatura", com ampla
participação popular e de lideranças políticas, que foi
repercutida pelo uso de hashtags como "#Weverton",
"#OmaranhaoMaisFeliz".

Já Carlos Brandão, juntamente com o prefeito do
município de Presidente Dutra (MA), Raimundo Alves
Carvalho, foram responsáveis pela realização de um
comício eleitoral com evidente caráter de propaganda
eleitoral antecipada e ampla participação popular e de
lideranças políticas, que incluiu a divulgação de
adesivos e a utilização de telões e aparelhagem de
som, além de divulgação na rede social Instagram.

O Ministério Público Eleitoral ainda aguarda decisão
liminar sobre o pedido para determinar a retirada dos

outdoors ainda existentes, além da condenação, ao
final, da multa pela propaganda eleitoral antecipada.

Site:

https://jornalpequeno.com.br/2021/09/02/determinada-

suspensao-de-propaganda-antecipada-de-pre-

candidatos-ao-governo-do-maranhao/
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Determinada suspensão de propaganda
antecipada de pré-candidatos ao Governo do

Maranhão
 

MA 98 / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

As l iminares estabelecem que, em caso de
descumprimento, os responsáveis estarão sujeitos ao
pagamento de multa diária.

O Tribunal Regional Eleitoral determinou aos pré-
candidatos ao Governo do Estado Lahesio Bonfim,
Weverton Rocha e Carlos Brandão, que excluam de
suas redes sociais as publicações que possam
caracterizar propaganda eleitoral antecipada, em um
prazo máximo de 24 horas.

As l iminares estabelecem que, em caso de
descumprimento, os responsáveis estarão sujeitos ao
pagamento de multa diária no valor de 10 mil reais.

O juiz Luis Fernando Xavier Guilhon Filho considerou
que as publicações dos pré-candidatos nas redes
sociais Facebook e Instagram evidenciam a realização
de propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido
na legislação eleitoral, que é após o dia 15 de agosto
do ano da eleição. Além disso, as postagens
apresentam perigo de dano ao resultado do processo
eleitoral ao influenciar de forma desigual a vontade do
eleitorado e a competição entre os possíveis
candidatos.

Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE),
Lahesio Bonfim teria realizado veiculação massiva de
promoção pessoal por meio de 30 outdoors,
distribuídos em diversos municípios maranhenses e
divulgados nas redes sociais Instagram e Facebook,
na qual se apresenta explicitamente como candidato
ao Governo do Estado. Weverton Rocha realizou ato
de "lançamento de pré-candidatura", com ampla
participação popular e de lideranças políticas, que foi
repercutida pelo uso de hashtags como "#Weverton",
"#OmaranhaoMaisFeliz".

Já Carlos Brandão, juntamente com o prefeito do
município de Presidente Dutra (MA), Raimundo Alves
Carvalho, foram responsáveis pela realização de um
comício eleitoral com evidente caráter de propaganda
eleitoral antecipada e ampla participação popular e de
lideranças políticas, que incluiu a divulgação de
adesivos e a utilização de telões e aparelhagem de
som, além de divulgação na rede social Instagram.

O Ministério Público Eleitoral ainda aguarda decisão
liminar sobre o pedido para determinar a retirada dos
outdoors ainda existentes, além da condenação, ao
final, da multa pela propaganda eleitoral antecipada.

Site: https://ma98.com.br/2021/09/02/determinada-

suspensao-de-propaganda-antecipada-de-pre-

candidatos-ao-governo-do-maranhao/

11

https://ma98.com.br/2021/09/02/determinada-suspensao-de-propaganda-antecipada-de-pre-candidatos-ao-governo-do-maranhao/
https://ma98.com.br/2021/09/02/determinada-suspensao-de-propaganda-antecipada-de-pre-candidatos-ao-governo-do-maranhao/
https://ma98.com.br/2021/09/02/determinada-suspensao-de-propaganda-antecipada-de-pre-candidatos-ao-governo-do-maranhao/


Rede do Bem lança Setembro Amarelo na
Vila Embratel
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Assessoria

Com o plantio de quatro mudas de árvores na Praça 1º
de Maio, no bairro Vila Embratel, a Rede do Bem,
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão,
lançou nesta quarta-feira, a campanha Setembro
Amarelo, que objetiva prevenir o suicídio e a
automutilação entre crianças e jovens, durante o mês.
A Rede do Bem é formada por instituições e órgãos
integrantes do Fórum Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio (Fepas-MA).

"Esta atividade tem o objetivo de destacar a
importância da arborização para o bem-estar e
melhoria da qualidade de vida da população, conforme
ressalta a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Inclusive, as árvores contribuem também para a
saúde emocional e mental da população. Por isso,
estamos aqui para reafirmar que a nossa sociedade
quer uma cidade arborizada", afirmou a promotora de
justiça Cristiane Maia Lago, coordenadora do Centro
de Apoio Operacional de Direitos Humanos do
MPMA e da Rede do Bem.

No logradouro, foram plantadas duas mudas de ipês,
uma de um jacarandá e outra de pau-brasil. Durante o
plantio, a banda de música da Guarda Municipal
apresentou vár ias músicas de teor popular .
Representantes do Executivo Estadual e Municipal, do
Legislativo Estadual, da Polícia Militar e de entidades
da sociedade civil, parceiras do Fórum, estiveram
presentes na abertura.

Outras intervenções devem ser feitas em breve na
Praça 1º de Maio, como a troca da iluminação dos
postes, segundo informações do Instituto Municipal da
Paisagem Urbana (Impur).

Além das intervenções na praça, a Vila Embratel será
contemplada pela campanha com palestra e atividades
educacionais, no dia 10 ( Dia Mundial de Prevenção
ao Suicídio), na escola comunitária Fonte do Saber,
que reúne mais de 100 crianças, com faixa etária de 4
a 11 anos.

A ideia da campanha em 2021, conforme destacou
Cristiane Lago na abertura, é focar no público
infantojuvenil. "Nós precisamos alertar que as doenças
mentais também se manifestam nesse público. Há
casos de automutilação e de suicídio entre crianças".

PREVENÇÃO

Em seu pronunciamento, a primeira-dama do
município, Graziela Braide, parabenizou a campanha
por ter como foco a saúde mental de crianças e
adolescentes. "Nós vivemos um momento de
pandemia, quando muitas pessoas estão com a sua
saúde mental afetada, tanto crianças quanto adultos.
Mesmo antes da pandemia, problemas de depressão
e ansiedade já eram recorrentes. Por isso, o trabalho
de prevenção de doenças relativas à saúde mental é
de grande importância". Disse.

O secretário de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, também
ressaltou que os problemas decorrentes da crise
sanitária e das políticas implementadas pelo Governo
Federal agravaram a situação de vulnerabilidade
social dos brasileiros mais pobres. "Desemprego,
fome, baixa escolar idade geram incerteza e
insegurança quanto ao futuro, aumentando a violência
social no país. Este ambiente político e econômico
atinge profundamente a saúde mental dos brasileiros".

Também se pronunciaram a chefe do Departamento
da Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), Isabelle Rego, e odeputado estadual
Welington do Curso.

Igualmente estiveram presentes a secretária de Meio
Ambiente do Município de São Luís, Karla Lima, o
representante do Impur, Lucas Lucena, a gerente da
clínica Estância Bela Vista, Sheila Guedes.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/09/02/rede-do-bem-

lanca-setembro-amarelo-na-vila-embratel/

12

https://www.ma10.com.br/2021/09/02/rede-do-bem-lanca-setembro-amarelo-na-vila-embratel/
https://www.ma10.com.br/2021/09/02/rede-do-bem-lanca-setembro-amarelo-na-vila-embratel/


Aberta Pós-graduação em Ciências
Criminais e Direito Anticorrupção
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Na manhã desta quinta-feira, 2, a Escola Superior do
Ministério Público do Maranhão (ESMP), em parceria
com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
realizou, de forma virtual, a aula inaugural do curso de
pós-graduação lato sensu em Ciências Criminais e
Direito Anticorrupção. A aula foi ministrada pelo
pro fessor -doutor  de  D i re i to  Processua l  da
Universidade de Salamanca (Espanha), Nicolás
Rodríguez-García. Ao todo, para o curso, foram
oferecidas 50 vagas para membros e servidores da
instituição

Na abertura, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, saudou a todos os acadêmicos e autoridades
presentes, parabenizou os servidores e membros
participantes do curso, e destacou que o conteúdo da
pós-graduação se reverterá em benefício à população.
"Sabemos que a sociedade será a pr incipal
beneficiada com o conhecimento adquirido no curso.
Sigamos juntos fazendo um Ministério Público cada
vez mais forte e que a população reconheça a
instituição como uma aliada", disse.

A diretora da ESMP, Karla Adriana Holanda Farias
Vieira, ressaltou a sua satisfação pela abertura do
curso, saudou todos os presentes e afirmou, citando
acadêmicos internacionais de Direito, que o problema
da corrupção é o mais grave dos delitos porque tem o
potencial de destruir as bases do Estado democrático
e da República. "Em razão disso, nós pensamos este
curso, tendo como inspiração o trabalho do professor
Nicolás Rodríguez-García, da Universidade de
Salamanca", disse.

Representando o reitor da UFMA, Natalino Salgado, o
professor do curso de Direito, José Humberto Gomes
de Oliveira, que participou da elaboração do conteúdo,
enfatizou que a pós-graduação foi pensada como um
estudo especializado e aprofundado sobre o combate
à corrupção, reunindo as normativas internacionais
sobre o assunto. "O objetivo é contribuir para o bom
desempenho profissional no âmbito da Justiça. Vida
longa e brilhante a esta iniciativa conjunta".

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STF),
Reynaldo Soares da Fonseca, que ministrou o primeiro
módulo do curso, destacou especialmente a sua

admiração pela trajetória nas áreas do Direito e da
Literatura da promotora de justiça Ana Luiza Almeida
Ferro, a longa amizade com o procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e agradeceu o convite da
diretora Karla Adriana Farias para participar do curso.
"Não posso deixar de destacar também a minha
satisfação pelo trabalho desenvolvido pela UFMA em
benefício da comunidade e da área do Direito, em
torno de um tema tão delicado e, ao mesmo tempo,
muito instigante", completou.

A coordenadora do curso de Direito da UFMA, Lucylea
Gonçalves França, comentou a importância do curso
de pós-graduação e a dedicação de todos os
envolvidos nesse projeto de formação. "Que tenhamos
uma boa aula e uma boa jornada".

Coordenadora de pós-graduação da ESMP, Ana Luiza
Almeida Ferro também destacou que a corrupção
compromete os alicerces do Estado Democrático de
Direito. "Este curso foi pensado pelo Ministério
Público e para o Ministério Público, com o objetivo
de beneficiar a sociedade. Vamos navegar por temas
referentes a práticas de corrupção, como lavagem de
dinheiro, sob a bússola do Direito Anticorrupção".

PROBLEMA GLOBAL

No início da aula inaugural ,  o professor da
Universidade de Salamanca, Nicolás Rodríguez-
García, explicou que a corrupção é um problema
global, que corrompe as bases democráticas e que,
por isso, necessita de um combate efetivo, mas que
nem todas as práticas são válidas para combatê-la.
"Sabemos que existem limites, estabelecidos pela
estrutura normativa de cada país. Temos que respeitar
todas as garantias do processo legal", frisou.

Redação: CCOM-MPMA

Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-

noticias-gerais/11/18289

13

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/11/18289
https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/11/18289


Comarca de São Mateus é tema de reunião
entre MPMA e OAB-MA

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Rua Osvaldo Cruz, nº 1396, Centro                      CEP
65020-910                     São Luis - Maranhão

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã desta quinta-feira, 2, a visita do
presidente da Ordem dos Advogados do Maranhão -
Seccional Maranhão (OAB-MA), Thiago Diaz, e da
presidente da Subseção da OAB-MA de Bacabal,
Andréia Furtado. A reunião foi acompanhada pela
promotora de justiça Carla Tatiana Pereira de Jesus,
Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da
Comarca de Bacabal, que está temporariamente
respondendo pela Promotoria de São Mateus.

De acordo com Andréia Furtado, o objetivo da reunião
foi pleitear a instalação de uma nova promotoria em
São Mateus. "Viemos pleitear a criação e instalação da
2ª Promotoria de Justiça para a Comarca, que hoje
tem um acervo de 12 mil processos, mas que
necessita de uma atenção especial do Ministério
Público. Dr. Eduardo, muito sensível, nos disse que,
logo após a instalação da 2ª Vara irá levar para o
Colégio (de Procuradores) a criação da 2ª Promotoria
também em São Mateus", destacou.

"Nosso intento era buscar auxiliar a prestação
jurisdicional como um todo, que envolve o Judiciário, o
Ministério Público e a Advocacia, da Comarca de
São Mateus, que tem uma situação preocupante, com
um histórico muito grande de acervo. Agora está
sendo instalada a 2ª Vara de Justiça de São Mateus, e
é imprescindível que o Ministério Público tenha mais
um promotor para poder dar vazão a essa demanda,
cumprindo o anseio da sociedade e de todos os
operadores do Direito", ressaltou Thiago Diaz.

Eduardo Nicolau explicou que é necessária a
finalização da instalação da 2ª Vara de Justiça na
Comarca para que a manifestação por uma nova
promotoria na Comarca de São Mateus seja votada
pelo Colégio de Procuradores de Justiça. "Vamos
esperar a instalação da nova Vara para que possamos
submeter ao Colégio para criar a nossa vaga. Faremos
tudo o que for possível", assegurou o procurador-geral
de justiça.

Redação: Poliana Ribeiro - CCOM-MPMA

Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-

noticias-gerais/11/18288

14

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/11/18288
https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/11/18288


Aprovado Projeto que altera organização
administrativa do MPE (Política | Legisltivo)
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SÃO LUÍS - A Assembleia Legislativa do Maranhão
aprovou, por unanimidade, na sessão plenária desta
quarta-feira (01), o Projeto de Lei Complementar nº
009/2021 (PLC), de iniciativa do procurador-geral de
Justiça do Estado do Maranhão, Eduardo Jorge Hilluy
Nicolau, que dispõe sobre organização, atribuições e
Estatuto do Ministério Público Estadual (MPE).

A proposição foi apreciada em plenário e recebeu
parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), sendo relator o deputado
Yglésio Moyses (PROS).

Em seguida à votação, o presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto (PCdoB), encaminhou a
matéria à promulgação.

O PLC altera o parágrafo único do artigo 38, da Lei
Complementar nº 013/1991, de 25 de outubro de 1991,
que passa a ter seguinte redação: "As funções de
coordenador dos Centros de Apoio Operacional serão
exerc idas  pr iva t iva  e  cumula t ivamente ,  ou
exclusivamente, por membro do Ministério Público,
designado pelo procurador-geral de Justiça.

Objetivo

Na mensagem de encaminhamento da matéria à
Assembleia, o procurador-geral esclarece que os
Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares
da atividade finalística do Ministério Público do
Maranhão, que têm como objetivo estimular a
integração e o intercâmbio entre órgãos que atuem na
mesma área de atividade e que tenham atribuições
comuns, entre outros.

"A proposição almeja ajustar o MPE às normas que
regem os seus Centros de Apoio Operacional para que
o procurador-geral de Justiça possa, na busca do
interesse públ ico e observando o pr incíp io
constitucional da efetividade, ter mais um componente
para exercer plenamente a sua gestão", justifica
Eduardo Jorge Hilluy.

Agência Assembleia

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/02/apro

vado-projeto-que-altera-organizacao-administrativa-do-

mpe/

15

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/02/aprovado-projeto-que-altera-organizacao-administrativa-do-mpe/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/02/aprovado-projeto-que-altera-organizacao-administrativa-do-mpe/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/09/02/aprovado-projeto-que-altera-organizacao-administrativa-do-mpe/


Começam campanhas do Setembro Amarelo
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O Imparcial

O Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e
do Suicídio, integrado por diversas instituições
públicas, sociedade civil e entidades parceiras,
entidade do Ministério Público do Maranhão, iniciou
ontem (1º de setembro) as atividades relacionadas ao
Setembro Amarelo, visando a conscientização sobre a
importância da prevenção do suicídio. O ato de
lançamento da campanha foi na Vila Embratel com
plantio de árvores.

A promotora de justiça Cristiane Lago, idealizadora da
Campanha e coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos, contou que o
evento acontece através da campanha Rede do Bem:
Estamos Aqui Para Ajudar, formada por integrantes do
fórum e coordenada pelo Ministério Público Estadual.

"Serão diversas atividades realizadas durante o mês
de setembro. O plantio de árvores na Praça 1º de
Maio, na Vi la Embratel,  é para simbolizar a
importância de uma cidade arborizada para a melhoria
da qual idade de vida e saúde emocional da
população", disse.

A campanha também aconteceu nos anos de 2020 e
2019, com o propósito de combater os índices de
suicídio e ajudar a saúde mental da população.

O Setembro Amarelo existe desde 2014 através de
uma parceria entre a Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina
(CFM) trazendo, por diversos anos consecutivos,
atenção para esses problemas e buscando soluções.

Em 2019, de acordo com a Secretaria de Estado da
Saúde, foram registrados 1397 casos de violência
autoprovocada e, no mesmo, 335 tiraram a própria
vida no estado, sendo 46 apenas na capital.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o
suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de
15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de
trânsito. E a cada 40 segundos uma pessoa tira a
própria vida, sendo que 79% dos casos se concentra
em países de baixa e média renda.

Site: https://oimparcial.com.br/saude/2021/09/comecam-
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NOTA DE ESCLARECIMENTO - Itinga do
maranhão: Ministério Público requer

instalação e execução do luz para todos no
município
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Em relação à notícia veiculada, a Equatorial Maranhão
informa que ainda não tomou conhecimento acerca do
conteúdo da ação, uma vez que ainda não ocorreu a
sua citação. Deste modo, somente após a sua regular
citação é que a Equatorial Maranhão poderá se
manifestar com mais propriedade. No entanto, cabe
destacar que o direito à defesa é constitucionalmente
assegurado a todo cidadão, órgão público ou privado.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Maranhão

Site: https://omaranhense.com/nota-de-esclarecimento-

itinga-do-maranhao-ministerio-publico-requer-
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158 postos de combustíveis são suspeitos de
irregularidades em São Luís
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O Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPMA)e a Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE/MA), em ação conjunta, ajuízaram 22
Ações Civ is Públ icas contra 158 postos de
combustíveis atuantes na Grande Ilha de São Luís.

A ações tiveram origem o relatório final encaminhado
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
investigaram supostas irregularidades de venda de
combustíveis nas cidades de São Luís, Paço do
Lumiar, São José de Ribamar e Raposa no período de
29 de dezembro de 2021 a 1º de abril de 2021.

Foram enviadas ao Poder Judiciário a análise dos
seguintes temas, através das Ações Civis Públicas
que foram ajuizadas: repasse aos consumidores de
aumento superior ao percentual de aumento da
refinaria; repasse de aumento aos consumidores na
data de comunicação do reajuste, mas sem que tenha
havido ainda renovação de estoque do posto, ou seja,
sem que tenha havido a aquisição do combustível com
valor reajustado; e similaridade de preços por corredor
e região nos mesmos horários, a partir do anúncio do
aumento do produto pela Petrolífera.

As ações também requerem que as empresas que
comprovadamente tenham praticado alguma das
irregular idades cont idas no relatór io,  sejam
condenadas a pagar indenização por dano moral
coletivo.
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Trav. Manoel Machado da Ponte, 513 - Centro.
Próximo ao Hospital HAPA

Clique no banner

Av. Coletora 7000, Parque Vitória, São José de
Ribamar/MA (próximo à lotérica)

Brejo-MA: Prefeitura paga transporte escolar com
escolas fechadas

Por Portal CN1 Em meio a pandemia que manteve
escolas públicas fechadas, a gestão do prefeito Zé
Farias (PDT) pagou mais de 150 mil reais, ...

Criminosos morrem em confronto com a Polícia Militar
após assalto a residência em Mata Roma-MA

Portal CN1, com informações da SSP/MA Uma ação
rápida por meio da Polícia Militar resultou no
impedimento de um assalto a uma residência. ...

Secretário de Articulação Política e pré-candidato a
deputado estadual, Aluizio Santos emite Nota de
Pesar pelo falecimento do professor chapadinhense,
João Daniel das Graças

Jovem morre após receber descarga elétrica enquanto
usava o celular

Radja Ferreira de Oliveira, de 18 anos, morreu vítima
de descarga elétrica - Foto: Reprodução/Facebook
Uma jovem de 18 anos morreu após rece...

Vereadora chapadinhense Nildinha Teles parabeniza
sua filha Thacyanne pelo aniversário

Por Portal CN1 A vereadora Nildinha Teles parabeniza
a sua filha Thacyanne Portela Teles Mendes por mais
um aniversário, hoje dia 27 de ...

Vereadora Nildinha Teles emite Nota de Pesar pelo
falecimento do professor chapadinhense, João Daniel
das Graças, vítima de acidente de trânsito

Motorista morre em grave acidente na BR-135 no
Maranhão

Um grave acidente entre um veículo Chevrolet Corsa e
um caminhão, registrado por volta de meio-dia desse
domingo (29), no município de Miran...

Funcionário de frigorífico morre ao cair dentro de
máquina de hambúrguer
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Rodrigo Alvares possuía mais de dez anos de
experiência no ramo - Foto: Reprodução Um
funcionário de um frigorífico identificado como Rodrig...

Trio assalta van e faz reféns, mas se entrega à polícia
na BR-135 no Maranhão

Três homens armados com pistola e facas assaltaram
uma van no fim da tarde dessa terça-feira (31), perto
do Estreito dos Mosquitos, na BR-13...

Unidade Prisional de Chapadinha promove ações com
internos em alusão a Semana do Encarcerado

Foto: Divulgação/UPR Chapadinha A Unidade
Prisional de Ressocialização de Chapadinha (UPR-
CHAP), realizou no último dia 24 de agosto, a Sema...
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MPMA denuncia 14 pessoas por desvio de
emendas parlamentares
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Dentre os denunciados, estão funcionários da Câmara
Municipal de São Luís, ex-secretário, ex-vereador,
contador e servidores

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Grupo de Atuação Especial  de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da 1ª e 2ª
Promotorias de Justiça Criminais de São Luís,
protocolou Denúncia contra 14 pessoas, em 13 de
julho, por conta de irregularidades na aplicação de
emendas parlamentares de vereadores de São Luís. A
Denúncia foi aceita pela 1ª Vara Criminal de São Luís
em 9 de agosto.

Foram denunciados Luís Carlos Ramos, presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém;
Rafaela Duarte Fernandes, tesoureira da entidade;
Ney Almeida Duarte, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira Silva e
Marcelo de Jesus Machado, funcionários da Câmara
Municipal de São Luís; Rommeo Pinheiro Amin Castro,
ex-secretário municipal de Esportes e Lazer, e os
servidores da Secretaria Jorge Luís Castro Fonseca,
José Rogério Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva
e Adriana de Guimarães Silva. Também foram
denunciados o ex-vereador Antônio Isaías Pereira
Filho, conhecido como Pereirinha, e o contador Paulo
Roberto Barros Gomes.

A apuração do Gaeco foi iniciada, em 2019, a partir de
comunicação da 2ª Promotoria de Justiça de
Fundações e Entidades de Interesse Social de São
Luís a respeito da abertura de procedimento para
apurar a veracidade de Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, supostamente emitido pelo
próprio Ministério Público em favor da Associação
dos Moradores do Conjunto Sacavém.

As investigações apontaram que a Associação tinha
recebido R$ 1.258.852,49 da Prefeitura de São Luís
no período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de outubro
de 2019. Verificou-se também que uma organização
criminosa utilizava-se da falsificação de documentos
públicos em projetos apresentados a órgãos
municipais para liberação de dinheiro proveniente de
emendas parlamentares de vereadores de São Luís.

Em 2019, quatro termos de fomento foram firmados
pela Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
com a Secretaria Municipal de Desportos e Lazer

(Semdel), para a realização dos projetos "Circuito
Esportivo e Recreativo", "Passagem Social", "Esporte
para todos" e "Praticando cidadania", com repasse de
R$ 100 mil em cada um deles.

Entre os crimes praticados está o de organização
criminosa. De acordo com a Denúncia, os envolvidos
const i tuí ram e integraram uma organização
estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de
obterem vantagens mediante a prática de infrações
penais.

Segundo as investigações, a documentação para que
os projetos fossem apresentados à Semdel ficava a
cargo do contador Paulo Roberto Barros Gomes. Ele
receberia 6% da arrecadação da associação ou dos
convênios assinados. De acordo com Luís Carlos
Ramos, a Associação receberia 5% do valor das
emendas parlamentares e 15% seriam destinados ao
também contador Ney Duarte Almeida. Ele seria o
responsável pela elaboração dos projetos e
encarregado das prestações de contas.

O presidente da Associação explicou que, ao receber
os recursos públicos, entregava a Ney Duarte Almeida
cheques em branco da entidade, assinados por ele e
pela tesoureira Rafaela Fernandes, que eram sacados.
Dos R$ 100 mil, R$ 5 mil eram entregues, em espécie,
a Luís Carlos Ramos.

SEMDEL

Outro núcleo da organização criminosa atuava na
Secretaria Municipal de Desportos e Lazer. O chefe da
Assessoria Técnica da Semdel, Jorge Luís de Castro
Fonseca, emitiu pareceres técnicos em todos os
processos da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém. Neles, foi atestado o atendimento das
exigências legais sem que exist isse efet iva
comprovação formal izada nos processos.

Nos quatro termos de fomento assinados com a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
foram emitidos pareceres idênticos, nos quais eram
alterados apenas dados como nome do projeto e data.
Em todos os pareceres estavam juntadas cópias de
Atestados de Existência e Regular Funcionamento
falsificadas.
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"Jorge Luís de Castro Fonseca emitiu pareceres
idênticos em favor de diversas outras entidades que
também receberam verbas de emendas parlamentares
e participaram do esquema de desvio e apropriação de
valores, situação que indica que ele ocupava o cargo
com essa finalidade e se valia da condição de
funcionário público para a prática de infração penal",
aponta a Denúncia.

Situação semelhante era a de José Rogério Sena e
Silva, que emitia pareceres jurídicos padronizados
confirmando o cumprimento das exigências legais e
opinando pela celebração dos termos de fomento. Já o
superintendente administrativo-financeiro da Semdel,
Domingos Ferreira Silva, após o parecer jurídico,
atestava a existência de disponibilidade financeira e
providenciava o empenho da verba.

O então secretário Rommeo Pinheiro Amin Castro
também trabalharia em favor da organização criminosa
assinando o empenho e o termo de fomento. Ouvido
pelo Ministério Público, o ex-secretário teria afirmado
que a Secretaria fazia uma fiscalização in loco para
verificar a existência das entidades. Também haveria a
fiscalização da execução dos projetos.

Para os promotores de justiça, essas informações são
inverídicas, visto que não consta dos autos a
fiscalização dos projetos e, se tivessem ido ao local,
os servidores da Semdel verificariam que no endereço
da Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
existe um imóvel abandonado.

De acordo com portarias assinadas pelo ex-titular da
Semdel, o acompanhamento e fiscalização da
execução dos projetos caberia aos servidores Adriana
Guimarães Silva e Jorge Luís Fonseca. Ouvidos pelo
MPMA, os dois afirmaram que a fiscalização não
existia na prática, pois nunca estiveram na Associação
ou nos projetos supostamente executados. Eles se
limitavam a analisar a documentação apresentada.

"Mesmo ausente qualquer fiscalização da parceria e
confirmação de que os eventos efetivamente
ocorreram, as prestações de contas eram aprovadas
exc lus ivamente  com base em documentos
apresentados pela entidade, permitindo que a
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
firmasse novos instrumentos e fomentando a
manutenção da organização criminosa", concluiu a
Denúncia.

SAQUES

Os cheques emitidos pela Associação dos Moradores
do Conjunto Sacavém e entregues a Ney Duarte
Almeida eram sacados por outros integrantes da
organização. Roberto Fabiano Veiga da Silva (servidor

da Secretaria Municipal de Cultura à disposição da
Câmara Municipal), Aldo Carneiro Pinheiro (segurança
da Câmara), Paulo César Ferreira Silva e Marcelo de
Jesus Machado (também funcionários do Legislativo
municipal) sacaram mais de R$ 700 mil em cheques.

"Os acusados a quem competia a tarefa de sacar
cheques, detinham como vantagem a remuneração
decorrente dos cargos comissionados que ocupavam
na Câmara Municipal de São Luís", explicaram os
promotores de justiça.

Pelo menos dois dos responsáveis pelos saques, além
de Luís Carlos Ramos, afirmaram perante os
promotores de justiça do Gaeco que levaram o
dinheiro sacado diretamente à casa do ex-vereador
Pereirinha. De acordo com as investigações, o
parlamentar era um dos beneficiários finais dos
recursos públicos "sob a justificativa de que seriam
empregados em atividades de interesse social".

FALSIFICAÇÃO

Para ter acesso aos recursos públicos das emendas
parlamentares, as entidades envolvidas no esquema
criminoso precisavam apresentar uma série de
documentos, entre os quais o Atestado de Existência e
Regular Funcionamento, emitido pelas Promotorias de
Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social.

No caso da Associação dos Moradores do Conjunto
Sacavém, o Atestado datado de 29 de março de 2019,
supostamente assinado pela promotora de justiça
Doracy Moreira Reis Santos, foi encaminhado para
perícia do Instituto de Criminalística que comprovou a
irregularidade. A assinatura da promotora de justiça
era, na verdade, a impressão de uma imagem. Foi
descoberto, ainda, que a mesma imagem foi utilizada
em outro Atestado da mesma entidade, datado de 21
de dezembro de 2018, e em documento que atestava
a regularidade do Clube de Mães do Ipem São
Cristóvão.

A tesoureira do Clube de Mães negou a veracidade do
documento, afirmando que o último Atestado de
Existência e Regular Funcionamento da entidade teria
sido emitido em 2016. Ela confirmou, no entanto, que
Paulo Roberto Gomes lhes prestava assessoria
contábil.

As duas Promotorias de Fundações e Entidades de
Interesse Social de São Luís disponibilizaram as listas
de entidades que receberam o Atestado de Existência
e Regular Funcionamento no período de 2017 a 2019,
não figurando em nenhuma delas a Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém nem o Clube de
Mães do Ipem São Cristóvão. Além disso, os
atestados tinham como emissora a 2ª Promotoria de
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Justiça enquanto as supostas assinaturas eram da
titular da 1ª Promotoria de Fundações e Entidades de
Interesse Social.

Uma operação de busca e apreensão realizada no
endereço residencial e na empresa de Paulo Roberto
Gomes encontrou uma série de documentos de
entidades de interesse social. Entre eles estavam três
atestados relativos à Associação dos Moradores do
Conjunto Sacavém, dos anos de 2015, 2016 e 2018.

"Paulo Roberto Barros Gomes se valia da mesma
assinatura digitalizada da promotora de justiça Doracy
Moreira Santos para falsificar atestados para várias
entidades", explicaram os promotores de justiça
autores da Denúncia.

Além do crime de falsificação de documento público
(art. 297 do Código Penal), praticado por Paulo
Roberto Gomes, os envolvidos Luís Carlos Ramos e
Ney Duarte Almeida também praticaram o de uso de
documento falso (art. 304 do Código Penal).

Já Jorge Luís de Castro Fonseca, chefe da Assessoria
Técnica da Semdel, praticou o crime de falsidade
ideológica (art. 299 do Código Penal) por ter atestado
falsamente a adequação dos procedimentos à
legislação, com o objetivo de garantir a liberação da
verba pública.

Entre as irregularidades encontradas estão as
designações de "gestor de parceria" e "comissão de
monitoramento", a indicação de existência de dotação
orçamentária e a aprovação do plano de trabalho pela
comissão de monitoramento, quando nenhum destes
itens constavam do processo na data do parecer.

"O parecer técnico constante nos procedimentos trata-
se de documento materialmente verdadeiro, no
entanto, as declarações contidas nele é que não
correspondem à verdade", apontou a Denúncia.

PECULATO

Todos os envolvidos incorreram no crime de peculato
(art. 312 do Código Penal), por terem se beneficiado,
mesmo que indiretamente, do desvio de recursos
públicos. Um dos pontos que reforça a tese é o fato de
que parte dos acusados aparece como beneficiários
dos recursos, mas não constavam nas planilhas de
execução orçamentária da verba constantes dos
projetos.

O cruzamento de dados bancários com as declarações
de Imposto de Renda de Ney Duarte e Paulo Roberto
G o m e s ,  p o r  e x e m p l o ,  d e i x a r a m  c l a r a  a
incompatibilidade entre os ganhos e as informações
prestadas à Receita Federal.

No caso de Ney Duarte, não foram encontrados
imóveis ou outro tipo de patrimônio em seu nome. A
operação de busca e apreensão realizada em seus
endereços, no entanto, encontrou cópias de escrituras
públicas de imóveis e contratos de cessão de direitos
sobre imóvel em seu nome e do de sua esposa.
Também havia recibos de pagamento relativos a
imóveis no nome dos dois, com elevados valores.

EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO

Luís Carlos Ramos, que além de presidente da
Associação dos Moradores do Conjunto Sacavém
também trabalhava na segurança da Câmara
Municipal de São Luís, afirmou ao Ministério Público
do Maranhão que vinha sofrendo pressão de Ney
Almeida Duarte para que permanecesse calado
durante seu interrogatório no Gaeco.

Ele teria sido levado a um escritório de advocacia em
São Luís, no qual o advogado teria orientado para que
não falasse nada que comprometesse algum vereador
ou Ney Duarte. Ele também não deveria se preocupar
em arrumar um advogado ou com o pagamento do
profissional.

Ligações de Ney Duarte, Paulo Roberto Gomes e de
pessoas ligadas a vereadores estariam sendo
constantes. Além disso, Luís Carlos Ramos e Aldo
Pinheiro foram afastados dos cargos de chefe de
equipe de segurança da Câmara de Vereadores após
comparecerem para depor no Ministério Público. "A
situação indica possível represália, praticada por
outros integrantes da organização criminosa, em razão
das repercussões da investigação", observam os
promotores de justiça.

CRIMES

Luís Carlos Ramos foi denunciado pelo crime de
peculato-apropriação (reclusão, de dois a doze anos, e
multa). Por ter firmado acordo de colaboração
premiada homologado pela Justiça, ele teve excluído
os crimes de organização criminosa (condicionado à
reparação do dano) e garantir a redução da pena
privativa de liberdade em dois terços em todos os
crimes que possa ser condenado.

Ney Almeida Duarte e Paulo Roberto Barros Gomes
também foram denunciados por peculato-apropriação,
além de organização criminosa em associação com
funcionário público e por embaraço à investigação
(reclusão, de três a oito anos, além de multa, podendo
ser aumentada de acordo com o caso).

Já Rafaela Duarte Fernandes, Rommeo Pinheiro Amin
Castro, Jorge Luís de Castro Fonseca, José Rogério
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Sena e Silva, Domingos Ferreira da Silva, Adriana de
Guimarães Silva, Roberto Fabiano Veiga da Silva,
Aldo Carneiro Pinheiro, Paulo César Ferreira da Silva,
Marcelo de Jesus Machado e Antônio Isaías Pereira
Filho foram denunciados por organização criminosa
em associação com funcionário público e por peculato-
desvio.

Site: https://www.portalimaranhao.com.br/mpma-

denuncia-14-pessoas-por-desvio-de-emendas-

parlamentares/
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Eduardo Nicolau visita Câmara de São Luís
em meio à devassa do Ministério Público em

folha de pagamento da Casa (Política)
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Yuri Almeida

O chefe da PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça),
Eduardo Nicolau, esteve nessa quarta-feira (1º) na
Câmara Municipal de São Luís, segundo assessoria
do Ministério Público do Maranhão, com objetivo de
agradecer o apoio da Casa ao projeto das Promotorias
de Justiça Distritais.

A visita ocorre em meio à devassa do órgão de
fiscalização na folha de pagamento do Poder
Legislativo municipal.

Instaurado há pouco mais de um mês, um inquérito
civil apura possíveis irregularidades no Portal da
Transparência mantido pela Câmara de São Luís em
relação às informações dos cargos que compõem o
quadro de servidores do Palácio Pedro Neiva de
Santana e de seus respectivos salários.

A investigação está sendo conduzida no âmbito da 31ª
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa,
sob responsabilidade do promotor Zanony Passos
Silva Filho.

No bojo da apuração, em agosto, o Ministério
Público solicitou à Diretoria de Recursos Humanos da
CMSL planilha detalhada com número total de
servidores na Casa (quantitativo total), especificando a
natureza do vínculo junto ao cargo (quantitativo
específico), emprego (quantitativo específico) ou
função (quantitativo específico) públicas.

Por determinação do vereador Osmar Filho (PDT), que
preside a Câmara de São Luís, o procurador-geral
daquele Poder, Vitor Eduardo Marques Cardoso,
e s t e v e  r e c e n t e m e n t e  n a q u e l a  p r o m o t o r i a
especializada em busca de informações a respeito do
inquérito.

Além da devassa na folha de pagamento da Câmara,
vem mostrando o ATUAL7 , por meio do Gaeco
(Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas), o Ministério Público
avança em investigações sobre suposto desvio de
emendas parlamentares, por meio de suposta

organização criminosa especializada na prática de
crimes de subtração de recursos públicos, falsidade
documental e corrupção ativa e passiva.

As apurações do Gaeco resultam da primeira fase da
Operação Faz de Conta , deflagrada em novembro de
2019. Recentemente, a 1ª Vara Criminal de São Luís
decidiu tornar réus e abrir ação penal contra 14
pessoas envolvidas no suposto esquema , entre elas
Rommeo Pinheiro Amin Castro (PCdoB), ex-secretário
municipal de Esportes e Lazer, e Antônio Isaías
Pereira Filho, mais conhecido como Pereirinha (PSL),
ex-vereador da capital.

Site:

https://atual7.com/noticias/politica/2021/09/eduardo-

nicolau-visita-camara-de-sao-luis-em-meio-a-devassa-

do-ministerio-publico-em-folha-de-pagamento-da-casa/
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Ministério Público e Defensoria acionam 158
postos por supostos aumentos abusivos
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Redação

Foram 22 ações ajuizadas na Vara de Interesse
Difusos e Coletivos e as informações dos supostos
aumentos foram coletadas no relatório encaminhado
pela Assembleia Legislativa do Maranhão por meio da
CPI dos Combustíveis.

O relatório apontou irregularidades como: Repasse
aos consumidores de aumento superior ao percentual
de reajuste da refinaria; aumento do preço do
combustível na mesma data de comunicação do
reajuste, antes da renovação de estoque e preços
iguais em postos por corredor e região nos mesmos
horários, a partir do anúncio da elevação do valor do
combustível pela petrolífera.

A Defensoria e do Ministério Público pedem que as
empresas que aumentaram abusivamente o preço do
combustível sejam condenadas a pagar indenização
por dano moral coletivo.

Site: https://silviatereza.com.br/ministerio-publico-e-

defensoria-acionam-158-postos-por-supostos-aumentos-

abusivos/
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Ministério Público Eleitoral consegue
suspensão de propaganda antecipada de pré-

candidatos ao governo do estado do
Maranhão
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Celso Almeida

A partir de ações propostas pelo Ministério Público
Eleitoral, por meio do procurador regional Eleitoral
Juraci Guimarães, o Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/MA) determinou aos pré-candidatos
ao governo do estado Lahesio Bonfim, Weverton
Rocha e Carlos Brandão, que excluam de suas redes
sociais as publicações que possam caracterizar
propaganda eleitoral antecipada, em um prazo máximo
de 24 horas.

As liminares, concedidas nesta quarta-feira (1º) pelo
juiz Luis Fernando Xavier Guilhon Filho, estabelecem
que, em caso de descumprimento, os responsáveis
estarão sujeitos ao pagamento de multa diária no valor
de R$ 10 mil. O magistrado considerou que as
publicações dos pré-candidatos nas redes sociais
Facebook e Instagram evidenciam a realização de
propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido na
legislação eleitoral, que é após o dia 15 de agosto do
ano da eleição. Além disso, as postagens apresentam
perigo de dano ao resultado do processo eleitoral ao
influenciar de forma desigual a vontade do eleitorado e
a competição entre os possíveis candidatos.

De acordo com as ações propostas pelo Ministério
Público Eleitoral, Lahesio Bonfim teria realizado
veiculação massiva de promoção pessoal por meio de
30 outdoors, distribuídos em diversos municípios
maranhenses e divulgados nas redes sociais
Instagram e Facebook, na qual se apresenta
explicitamente como candidato ao governo do Estado.
Weverton Rocha realizou ato de "lançamento de pré-
candidatura", com ampla participação popular e de
lideranças políticas, que foi repercutida pelo uso de
hashtags como "#Weverton", "#OmaranhaoMaisFeliz".

Já Carlos Brandão, juntamente com o prefeito do
município de Presidente Dutra (MA), Raimundo Alves
Carvalho, foram responsáveis pela realização de um
comício eleitoral com evidente caráter de propaganda
eleitoral antecipada e ampla participação popular e de
lideranças políticas, que incluiu a divulgação de

adesivos e a utilização de telões e aparelhagem de
som, além de divulgação na rede social Instagram.

O Ministério Público Eleitoral ainda aguarda decisão
liminar sobre o pedido para determinar a retirada dos
outdoors ainda existentes, além da condenação, ao
final, da multa pela propaganda eleitoral antecipada.

Site: https://blogdocelsoalmeida.com/ministerio-publico-

eleitoral-consegue-suspensao-de-propaganda-

antecipada-de-pre-candidatos-ao-governo-do-estado-do-

maranhao
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Osmar Filho recebe procurador-geral do
MPMA e reforça parcerias entre os Poderes
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Gláucio Ericeira

Como já ocorreu em outras oportunidades, o
presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar
Filho (PDT), recebeu na manhã desta quarta-feira (1),
a visita do procurador-geral de justiça do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau.

O objetivo do encontro, foi agradecer a recente
aprovação de um projeto que garante doação de um
imóvel para a instalação de Promotorias de Justiça na
cidade.

"É muito importante que cada um, dentro da sua
atribuição, possa contribuir para o estreitamento das
relações entre os mais diversos poderes, a fim de que,
lá na ponta, a gente possa oferecer o que há de
melhor à população, principalmente para aqueles que
mais precisam", declarou o vereador.

O procurador destacou o benefício da parceria entre
os Poderes.

"Quero aqui cumprimentar todos os representantes da
nossa Ilha querida e agradecer, em meu nome e do
Ministério Público do Maranhão, pela sensibilidade
dos parlamentares em nos conceder um imóvel onde
instalaremos uma promotoria do cidadão e as
promotorias do consumidor, para que possamos
facilitar cada vez mais a vida população", disse
Nicolau na tribuna da Casa.

Na oportunidade, o magistrado ofereceu a Osmar Filho
um exemplar do livro História do Ministério Público,
de Celso Magalhães - patrono do Ministério Público
no estado, que ficou conhecido por levar uma
baronesa a julgamento pela morte de um menino
escravo.

Por sua vez, o Presidente da Câmara também
presenteou Eduardo Nicolau com uma agenda com o
selo do Legislativo Municipal.

O projeto - No início do mês de junho, o Plenário da
Câmara de Vereadores aprovou, em sessão
extraordinária remota, o Projeto de Lei nº 156/21,
enviado pelo prefeito Eduardo Braide (Podemos). O
texto do projeto tratava sobre doação de um prédio
localizado na Fonte do Ribeirão, no Centro da capital,

para o MPMA, para instalação das Promotorias de
Justiça do Consumidor e do Cidadão.

Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2021/09/osmar-

filho-recebe-procurador-geral-do-mpma-e-reforca-

parcerias-entre-os-poderes/
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Tales e Cláudia Gomes denunciam governo
de Mecinho ao Ministério Público e cobram
realização de seletivo em São João Batista
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Jailson Mendes

Os vereadores Tales Pinheiro e Cláudia Gomes
denunciaram o governo de Mecinho ao Ministério
Público de São João Batista e cobraram uma série de
providências, entre eles o seletivo que nunca foi
executado e a possível falta de transparência na
gestão pública.

Segundo colheu o Blog do Jailson Mendes, os
parlamentares estiveram ontem (01) na sede da
Promotoria de Justiça, dando depoimentos e levando
uma série de documentos pedindo providências do
Ministério Público contra as supostas irregularidades
apontadas contra o gestor.

Os parlamentares denunciaram a falta de execução do
seletivo simplificado, aprovado desde fevereiro e sem
previsão para a abertura do edital, e também a
ausência do presidente da Comissão do Seletivo,
Raphael Abreu, à Comissão de Educação, mesmo
sendo convocado duas vezes.

Além disso, Cláudia Gomes e Tales Pinheiro disseram
que o prefeito não responde a nenhum dos pedidos
feitos pelos dois parlamentares da Oposição. Ele
entregaram uma série de requerimentos e indicações
que não tiveram respostas do governo. Por fim, eles
denunciaram a falta de transparência da gestão
quanto aos atos públicos e cobraram atualização do
Portal da Transparência.

Outro lado

O blog procurou o prefeito Mecinho para comentar as
declarações dadas pelos vereadores ao Ministério
Público. O prefeito disse que os vereadores faltam
com a transparência e garantiu que terá o seletivo.
Indagado sobre a data, Mecinho disse que o edital
sairá ainda este mês. Por fim, ele disse que o Portal
da Transparência está ativo.

Site: https://jailsonmendes.com.br/2021/09/02/tales-e-

claudia-gomes-denunciam-governo-de-mecinho-ao-

ministerio-publico-e-cobram-realizacao-de-seletivo-em-

sao-joao-batista/
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Paço do Lumiar: concurso suspeito de fraude
acaba em pizza; Fred Campos figurou como

um dos mentores
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Neto Cruz

160. Esse é o número de aprovados que aguardam
convocação por parte da Prefeitura de Paço do Lumiar
para investidura em cargos públicos. De um total de
600, o número representa apenas 27% dos que
sonham com o funcionalismo público.

Envolto a muito mistério e suspeitas de fraudes, o
concurso tomou uma proporção maior, chegando a ser
pauta da imprensa estadual, o concurso acabou em
pizza. A SEIC chegou a entrar no caso, mas por falta
de quem provocasse as investigações, não foi pra
frente.

Fred Campos, candidato a prefeito do município nas
eleições de 2020, figurou - segundo o site do Mario
Carvalho - como um dos suspeitos da fraude.

A maioria dos que conseguiram galgar a vaga tiveram
que apelar para o Tribunal de Justiça. Outros, como é
um caso de uma das chamadas dos aprovados que
aconteceu nos últimos dias, se dá após provocação do
Ministério Público.

Seria essa a hora que dá pra parafrasear o poeta
Cazuza?!

Ninguém vai nos perdoar / Nosso crime não
compensa.

Site: https://netocruz.blog.br/2021/09/02/paco-do-lumiar-

concurso-suspeito-de-fraude-acaba-em-pizza-fred-

campos-figurou-como-um-dos-mentores/
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Ministério Público recomenda autuação de
158 postos de combustíveis na Grande Ilha
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Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Estado e a Defensoria
Pública do Maranhão entraram na Justiça com Ações
Civis Públicas contra 158 postos de combustíveis. Ao
todo foram ajuizados 22 Ações Civis Públicas contra
os estabelecimentos. Os supostos aumentos abusivos
no valor dos combustíveis ocorreram na Grande Ilha
de São Luís, entre 29 de dezembro de 2020 e 1 de
abril de 2021.

Diante das conclusões do relatório apontado por
trabalhos realizados na Assembleia Legislativa, que
indicou irregularidades na comercialização de
combustíveis em São Luís/MA e Região Metropolitana
(Grande Ilha), os órgãos signatários entenderam por
bem submeter as questões a análise do Poder
Judiciário do Estado do Maranhão, através das Ações
Civis Públicas que foram ajuizadas.

As referidas ações submetem ao Poder Judiciário a
análise dos temas a seguir:

- Repasse aos consumidores de aumento superior ao
percentual de aumento da refinaria

Por fim, as ações pedem ainda que as empresas que
comprovadamente tenham incidido em quaisquer das
práticas descritas acima, sejam condenadas a pagar
indenização por dano moral coletivo.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/09/ministe
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MPE consegue suspensão de propaganda
antecipada de pré-candidatos ao governo do

estado do Maranhão
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Blog do Eduardo Rego

TRE/MA determinou que Lahesio Bonfim, Weverton
Rocha e Carlos Brandão excluam postagens eleitorais
nas redes sociais

A partir de ações propostas pelo Ministério Público
Eleitoral, por meio do procurador regional Eleitoral
Juraci Guimarães, o Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/MA) determinou aos pré-candidatos
ao governo do estado Lahesio Bonfim, Weverton
Rocha e Carlos Brandão, que excluam de suas redes
sociais as publicações que possam caracterizar
propaganda eleitoral antecipada, em um prazo máximo
de 24 horas.

As liminares, concedidas nesta quarta-feira (1º) pelo
juiz Luis Fernando Xavier Guilhon Filho, estabelecem
que, em caso de descumprimento, os responsáveis
estarão sujeitos ao pagamento de multa diária no valor
de R$ 10 mil. O magistrado considerou que as
publicações dos pré-candidatos nas redes sociais
Facebook e Instagram evidenciam a realização de
propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido na
legislação eleitoral, que é após o dia 15 de agosto do
ano da eleição. Além disso, as postagens apresentam
perigo de dano ao resultado do processo eleitoral ao
influenciar de forma desigual a vontade do eleitorado e
a competição entre os possíveis candidatos.

De acordo com as ações propostas pelo Ministério
Público Eleitoral, Lahesio Bonfim teria realizado
veiculação massiva de promoção pessoal por meio de
30 outdoors, distribuídos em diversos municípios
maranhenses e divulgados nas redes sociais
Instagram e Facebook, na qual se apresenta
explicitamente como candidato ao governo do Estado.
Weverton Rocha realizou ato de "lançamento de pré-
candidatura", com ampla participação popular e de
lideranças políticas, que foi repercutida pelo uso de
hashtags como #Weverton , #OmaranhaoMaisFeliz .

Já Carlos Brandão, juntamente com o prefeito do
município de Presidente Dutra (MA), Raimundo Alves
Carvalho, foram responsáveis pela realização de um
comício eleitoral com evidente caráter de propaganda
eleitoral antecipada e ampla participação popular e de

lideranças políticas, que incluiu a divulgação de
adesivos e a utilização de telões e aparelhagem de
som, além de divulgação na rede social Instagram.

O Ministério Público Eleitoral ainda aguarda decisão
liminar sobre o pedido para determinar a retirada dos
outdoors ainda existentes, além da condenação, ao
final, da multa pela propaganda eleitoral antecipada.
As informações são do MPF.

Site: http://www.eduardorego.com.br/2021/09/mpe-

consegue-suspensao-de-propaganda.html
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Esquema desviou R$ 1,2 mi em emendas em
SLZ, diz MP
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gilbertoleda

O esquema de desvio de emendas parlamentares
denunciado pelo Ministério Público à 1ª Vara
Criminal de São Luís movimentou R$ 1,2 milhão no
período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de outubro de
2019.

R$ 1.258.852,49 para ser mais exato.

É o que aponta relato do Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e
da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça Criminais da capital
entregue ao judiciário, que já aceitou a denúncia,
tornando réus os ex-vereadores Isaías Pereirinha
(PSL) e Rommeo Amin (PCdoB), além de outras 12
pessoas ( reveja ).

As investigações apontaram que a Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém tinha recebido esse
valor da Prefeitura de São Luís entre janeiro de 2014 e
outubro de 2019. A verba era oriunda de emendas
parlamentares.

Verificou-se também que uma organização criminosa
utilizava-se da falsificação de documentos públicos em
projetos apresentados a órgãos municipais para
liberação de dinheiro proveniente de emendas
parlamentares de vereadores de São Luís.

Ao Blog do Gilberto Léda , Rommeo Amin disse não
haver sido citado ainda. Isaías Pereirinha não retornou
nossa tentativa de contato. Não conseguimos contato
com os demais réus. O espaço está aberto a suas
manifestações.

_________________Leia mais

Polícia e Gaeco deflagram ação contra desvio de
emendas em São Luís

Saques

Os cheques emitidos pela Associação dos Moradores
do Conjunto Sacavém e entregues a Ney Duarte
Almeida eram sacados por outros integrantes da
organização. Roberto Fabiano Veiga da Silva (servidor
da Secretaria Municipal de Cultura à disposição da
Câmara Municipal), Aldo Carneiro Pinheiro (segurança
da Câmara), Paulo César Ferreira Silva e Marcelo de

Jesus Machado (também funcionários do Legislativo
municipal) sacaram mais de R$ 700 mil em cheques.

"Os acusados a quem competia a tarefa de sacar
cheques, detinham como vantagem a remuneração
decorrente dos cargos comissionados que ocupavam
na Câmara Municipal de São Luís", explicaram os
promotores de justiça.

Pelo menos dois dos responsáveis pelos saques, além
de Luís Carlos Ramos, afirmaram perante os
promotores de justiça do Gaeco que levaram o
dinheiro sacado diretamente à casa do ex-vereador
Pereirinha. De acordo com as investigações, o
parlamentar era um dos beneficiários finais dos
recursos públicos "sob a justificativa de que seriam
empregados em atividades de interesse social".

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/09/02/esquema-

desviou-r-12-mi-em-emendas-em-slz-diz-mp/
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INSTITUCIONAL - PGJ visita Câmara
Municipal de São Luís
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Walkir Marinho

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
esteve, na manhã desta quarta-feira, 1º de setembro,
na Câmara Municipal de São Luís para agradecer o
apoio da casa legislativa ao projeto das Promotorias
de Justiça Distritais.

Eduardo Nicolau agradeceu pela aprovação do projeto
de lei que doou ao Ministério Público um casarão na
Fonte do Ribeirão, no qual funcionará, além da
Promotoria Distrital, as Promotorias de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís. O projeto já foi
sancionado pelo prefeito Eduardo Braide.

O procurador-geral de justiça também comunicou aos
parlamentares que o Colégio de Procuradores de
Justiça aprovou ontem, 31, a criação de sete
Promotorias Distritais nos quatro municípios da Ilha de
São Luís. Ainda de acordo com Nicolau, as
associações de moradores também serão chamadas
para atuar em conjunto com o Ministério Público
nesses espaços.

Vários vereadores se manifestaram parabenizando o
Ministério Público pela iniciativa de levar Promotorias
de Justiça para as áreas de maior vulnerabilidade do
município. Os parlamentares também destacaram sua
alegria com o retorno do procurador-geral de justiça à
sede do Parlamento Municipal para agradecer pelo
apoio prestado.

Manifestaram-se os vereadores Chico Carvalho, Aldir
Júnior, Marcial Lima, Dr. Gutemberg, Raimundo
Penha, Jhonatan Soares (Coletivo Nós), Marquinhos,
Concita Pinto, Karla Sarney, Astro de Ogum, Umbelino
Júnior e Octávio Soeiro.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Osmar
Filho, também entregou ao procurador-geral de justiça
a Moção de Congratulações e Aplausos n° 087/2021,
por seu primeiro ano à frente do Ministério Público
do Maranhão. "Desde o início de sua gestão definiu
como prioridade a defesa dos direitos humanos e
uma maior proximidade do órgão ministerial com a
população mais vulnerável da sociedade", aponta a
Moção. (CCOM-MPMA)

Site: https://horaextra.slz.br/2021/09/02/institucional-pgj-

visita-camara-municipal-de-sao-luis/
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Defensoria e MP acionam 158 postos por
aumento abusivo no preço do combustível

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Estado e a Defensoria
Pública do Maranhão entraram na Justiça com Ações
Civis Públicas contra 158 postos de combustíveis,
após supostos aumentos abusivos no valor dos
combustíveis ocorridos na Grande Ilha de São Luís,
entre 29 de dezembro de 2020 e 1º de abril de 2021.

Ao todo, foram 22 ações ajuizadas na Vara de
Interesse Difusos e Coletivos. Os dados dos supostos
aumentos foram coletados no relatório encaminhado
pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da
CPI dos Combustíveis.

O relatório apontou as seguintes irregularidades:

Repasse aos consumidores de aumento superior ao
percentual de aumento da refinaria

Aumento do preço do combustível na mesma data de
comunicação do reajuste, antes da renovação de
estoque

Preços iguais em postos por corredor e região nos
mesmos horários, a partir do anúncio do aumento do
combustível pela petrolífera

Nas ações, a Defensoria e do Ministério Público
pedem que as  empresas que aumentaram
abusivamente o preço do combustível sejam
condenadas a pagar indenização por dano moral
coletivo.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site:

https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/09/defensori

a-e-mp-acionam-158-postos-por-aumento-abusivo-no-

preco-do-combustivel/
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Defensoria e MP acionam 158 postos por
aumento abusivo no preço do combustível
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Blog do Neto Weba

O Ministério Público do Estado e a Defensoria
Pública do Maranhão entraram na Justiça com Ações
Civis Públicas contra 158 postos de combustíveis,
após supostos aumentos abusivos no valor dos
combustíveis ocorridos na Grande Ilha de São Luís,
entre 29 de dezembro de 2020 e 1º de abril de 2021.

Ao todo, foram 22 ações ajuizadas na Vara de
Interesse Difusos e Coletivos. Os dados dos supostos
aumentos foram coletados no relatório encaminhado
pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da
CPI dos Combustíveis.

O relatório apontou as seguintes irregularidades:

Repasse aos consumidores de aumento superior ao
percentual de aumento da refinaria

Aumento do preço do combustível na mesma data de
comunicação do reajuste, antes da renovação de
estoque

Preços iguais em postos por corredor e região nos
mesmos horários, a partir do anúncio do aumento do
combustível pela petrolífera

Nas ações, a Defensoria e do Ministério Público
pedem que as  empresas que aumentaram
abusivamente o preço do combustível sejam
condenadas a pagar indenização por dano moral
coletivo .

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/09/defensoria-e-

mp-acionam-158-postos-por.html
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Maranhão: Começam campanhas do
Setembro Amarelo
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O Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e
do Suicídio, integrado por diversas instituições
públicas, sociedade civil e entidades parceiras,
entidade do Ministério Público do Maranhão, iniciou
ontem (1º de setembro) as atividades relacionadas ao
Setembro Amarelo, visando a conscientização sobre a
importância da prevenção do suicídio. O ato de
lançamento da campanha foi na Vila Embratel com
plantio de árvores.

A promotora de justiça Cristiane Lago, idealizadora da
Campanha e coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos, contou que o
evento acontece através da campanha Rede do Bem:
Estamos Aqui Para Ajudar, formada por integrantes do
fórum e coordenada pelo Ministério Público Estadual.

CONTINUA DEPOIS DOS COMERCIAIS

"Serão diversas atividades realizadas durante o mês
de setembro. O plantio de árvores na Praça 1º de
Maio, na Vi la Embratel,  é para simbolizar a
importância de uma cidade arborizada para a melhoria
da qual idade de vida e saúde emocional da
população", disse.

A campanha também aconteceu nos anos de 2020 e
2019, com o propósito de combater os índices de
suicídio e ajudar a saúde mental da população.

O Setembro Amarelo existe desde 2014 através de
uma parceria entre a Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina
(CFM) trazendo, por diversos anos consecutivos,
atenção para esses problemas e buscando soluções.

Em 2019, de acordo com a Secretaria de Estado da
Saúde, foram registrados 1397 casos de violência
autoprovocada e, no mesmo, 335 tiraram a própria
vida no estado, sendo 46 apenas na capital.

CONTINUA DEPOIS DOS COMERCIAIS

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o
suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de
15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de
trânsito. E a cada 40 segundos uma pessoa tira a
própria vida, sendo que 79% dos casos se concentra
em países de baixa e média renda.

fonte: oimparcial.com.br

Site: https://sandrovagner.com.br/maranhao-comecam-

campanhas-do-setembro-amarelo/
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Osmar Filho recebe procurador-geral do MP
e reforça parcerias

 

BLOG ZECA SOARES / SÃO LUIS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Como já ocorreu em outras oportunidades, o
presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar
Filho (PDT), recebeu na manhã desta quarta-feira (1),
a visita do procurador-geral de justiça do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau.

O objetivo do encontro, foi agradecer a recente
aprovação de um projeto que garante doação de um
imóvel para a instalação de Promotorias de Justiça na
cidade.

"É muito importante que cada um, dentro da sua
atribuição, possa contribuir para o estreitamento das
relações entre os mais diversos poderes, a fim de que,
lá na ponta, a gente possa oferecer o que há de
melhor à população, principalmente para aqueles que
mais precisam", declarou o vereador.

O procurador destacou o benefício da parceria entre
os Poderes.

"Quero aqui cumprimentar todos os representantes da
nossa Ilha querida e agradecer, em meu nome e do
Ministério Público do Maranhão, pela sensibilidade
dos parlamentares em nos conceder um imóvel onde
instalaremos uma promotoria do cidadão e as
promotorias do consumidor, para que possamos
facilitar cada vez mais a vida população", disse
Nicolau na tribuna da Casa.

Na oportunidade, o magistrado ofereceu a Osmar Filho
um exemplar do livro História do Ministério Público,
de Celso Magalhães - patrono do Ministério Público
no estado, que ficou conhecido por levar uma
baronesa a julgamento pela morte de um menino
escravo.

Por sua vez, o Presidente da Câmara também
presenteou Eduardo Nicolau com uma agenda com o
selo do Legislativo Municipal.

O projeto - No início do mês de junho, o Plenário da
Câmara de Vereadores aprovou, em sessão
extraordinária remota, o Projeto de Lei nº 156/21,
enviado pelo prefeito Eduardo Braide (Podemos). O
texto do projeto tratava sobre doação de um prédio
localizado na Fonte do Ribeirão, no Centro da capital,
para o MPMA, para instalação das Promotorias de
Justiça do Consumidor e do Cidadão.

Foto: Hamilton Jr/Léo Branco

Site: https://www.zecasoares.com/2021/09/02/osmar-

filho-recebe-procurador-geral-do-mp-e-reforca-parcerias/
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Determinada suspensão de propaganda
antecipada de pré-candidatos ao Governo do

Maranhão (Política)
 

JORISON RANDIELSON / CAXIAS / MA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Tribunal Regional Eleitoral determinou aos pré-
candidatos ao Governo do Estado Lahesio Bonfim,
Weverton Rocha e Carlos Brandão, que excluam de
suas redes sociais as publicações que possam
caracterizar propaganda eleitoral antecipada, em um
prazo máximo de 24 horas.

As l iminares estabelecem que, em caso de
descumprimento, os responsáveis estarão sujeitos ao
pagamento de multa diária no valor de 10 mil reais.

O juiz Luis Fernando Xavier Guilhon Filho considerou
que as publicações dos pré-candidatos nas redes
sociais Facebook e Instagram evidenciam a realização
de propaganda eleitoral antes do prazo estabelecido
na legislação eleitoral, que é após o dia 15 de agosto
do ano da eleição. Além disso, as postagens
apresentam perigo de dano ao resultado do processo
eleitoral ao influenciar de forma desigual a vontade do
eleitorado e a competição entre os possíveis
candidatos.

Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE),
Lahesio Bonfim teria realizado veiculação massiva de
promoção pessoal por meio de 30 outdoors,
distribuídos em diversos municípios maranhenses e
divulgados nas redes sociais Instagram e Facebook,
na qual se apresenta explicitamente como candidato
ao Governo do Estado. Weverton Rocha realizou ato
de "lançamento de pré-candidatura", com ampla
participação popular e de lideranças políticas, que foi
repercutida pelo uso de hashtags como "#Weverton",
"#OmaranhaoMaisFeliz".

Já Carlos Brandão, juntamente com o prefeito do
município de Presidente Dutra (MA), Raimundo Alves
Carvalho, foram responsáveis pela realização de um
comício eleitoral com evidente caráter de propaganda
eleitoral antecipada e ampla participação popular e de
lideranças políticas, que incluiu a divulgação de
adesivos e a utilização de telões e aparelhagem de
som, além de divulgação na rede social Instagram.

O Ministério Público Eleitoral ainda aguarda decisão
liminar sobre o pedido para determinar a retirada dos
outdoors ainda existentes, além da condenação, ao
final, da multa pela propaganda eleitoral antecipada.

Fonte: Central de Notícias

Site: https://jorisonrandielson.com.br/determinada-
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Esquema desviou R$ 1,2 mi em emendas em
SLZ, diz MP

 

O MAIOR DO MUNDO DE IMPERATRIZ. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O esquema de desvio de emendas parlamentares
denunciado pelo Ministério Público à 1ª Vara
Criminal de São Luís movimentou R$ 1,2 milhão no
período de 1º de janeiro de 2014 a 30 de outubro de
2019.

R$ 1.258.852,49 para ser mais exato.

É o que aponta relato do Grupo de Atuação Especial
de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e
da 1ª e 2ª Promotorias de Justiça Criminais da capital
entregue ao judiciário, que já aceitou a denúncia,
tornando réus os ex-vereadores Isaías Pereirinha
(PSL) e Rommeo Amin (PCdoB), além de outras 12
pessoas ( reveja ).

As investigações apontaram que a Associação dos
Moradores do Conjunto Sacavém tinha recebido esse
valor da Prefeitura de São Luís entre janeiro de 2014 e
outubro de 2019. A verba era oriunda de emendas
parlamentares.

Verificou-se também que uma organização criminosa
utilizava-se da falsificação de documentos públicos em
projetos apresentados a órgãos municipais para
liberação de dinheiro proveniente de emendas
parlamentares de vereadores de São Luís.

Ao Blog do Gilberto Léda , Rommeo Amin disse não
haver sido citado ainda. Isaías Pereirinha não retornou
nossa tentativa de contato. Não conseguimos contato
com os demais réus. O espaço está aberto a suas
manifestações.

G Léda

Site:

http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/09/esquema

-desviou-r-12-mi-em-emendas-em.html
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Osmar Filho recebe procurador-geral do
MPMA e reforça parcerias entre os Poderes

 

PRISCILA PETRUS / SÃO LUÍS / MA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por Priscila Petrus -

Como já ocorreu em outras oportunidades, o
presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar
Filho (PDT), recebeu na manhã desta quarta-feira (1),
a visita do procurador-geral de justiça do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau.

O objetivo do encontro, foi agradecer a recente
aprovação de um projeto que garante doação de um
imóvel para a instalação de Promotorias de Justiça na
cidade.

" É muito importante que cada um, dentro da sua
atribuição, possa contribuir para o estreitamento das
relações entre os mais diversos poderes, a fim de que,
lá na ponta, a gente possa oferecer o que há de
melhor à população, principalmente para aqueles que
mais precisam", declarou o vereador.

O procurador destacou o benefício da parceria entre
os Poderes.

" Quero aqui cumprimentar todos os representantes da
nossa Ilha querida e agradecer, em meu nome e do
Ministério Público do Maranhão, pela sensibilidade
dos parlamentares em nos conceder um imóvel onde
instalaremos uma promotoria do cidadão e as
promotorias do consumidor, para que possamos
facilitar cada vez mais a vida população", disse
Nicolau na tribuna da Casa.

Na oportunidade, o magistrado ofereceu a Osmar Filho
um exemplar do livro História do Ministério Público,
de Celso Magalhães - patrono do Ministério Público
no estado, que ficou conhecido por levar uma
baronesa a julgamento pela morte de um menino
escravo.

Por sua vez, o Presidente da Câmara também
presenteou Eduardo Nicolau com uma agenda com o
selo do Legislativo Municipal.

O projeto - No início do mês de junho, o Plenário da
Câmara de Vereadores aprovou, em sessão
extraordinária remota, o Projeto de Lei nº 156/21,
enviado pelo prefeito Eduardo Braide (Podemos). O
texto do projeto tratava sobre doação de um prédio
localizado na Fonte do Ribeirão, no Centro da capital,

para o MPMA, para instalação das Promotorias de
Justiça do Consumidor e do Cidadão.

Por: Mirlene Bezerra

Fotos: Hamilton Jr. / Léo Branco

Site: https://priscilapetrus.com.br/osmar-filho-recebe-

procurador-geral-do-mpma-e-reforca-parcerias-entre-os-
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Osmar Filho recebe procurador-geral do
MPMA e reforça parcerias entre os Poderes

 

SUÊLDA SANTOS / SÃO LUÍS / MA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Suêlda Santos

Como já ocorreu em outras oportunidades, o
presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar
Filho (PDT), recebeu na manhã de quarta-feira (1), a
visita do procurador-geral de justiça do Ministério
Público do Maranhão (MPMA), Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau.

O objetivo do encontro, foi agradecer a recente
aprovação de um projeto que garante doação de um
imóvel para a instalação de Promotorias de Justiça na
cidade.

"É muito importante que cada um, dentro da sua
atribuição, possa contribuir para o estreitamento das
relações entre os mais diversos poderes, a fim de que,
lá na ponta, a gente possa oferecer o que há de
melhor à população, principalmente para aqueles que
mais precisam" , declarou o vereador.

O procurador destacou o benefício da parceria entre
os Poderes

"Quero aqui cumprimentar todos os representantes da
nossa Ilha querida e agradecer, em meu nome e do
Ministério Público do Maranhão, pela sensibilidade
dos parlamentares em nos conceder um imóvel onde
instalaremos uma promotoria do cidadão e as
promotorias do consumidor, para que possamos
facilitar cada vez mais a vida população" , disse
Nicolau na tribuna da Casa.

Na oportunidade, o magistrado ofereceu a Osmar Filho
um exemplar do livro História do Ministério Público,
de Celso Magalhães - patrono do Ministério Público
no estado, que ficou conhecido por levar uma
baronesa a julgamento pela morte de um menino
escravo.

Por sua vez, o Presidente da Câmara também
presenteou Eduardo Nicolau com uma agenda com o
selo do Legislativo Municipal.

O projeto - No início do mês de junho, o Plenário da
Câmara de Vereadores aprovou, em sessão
extraordinária remota, o Projeto de Lei nº 156/21,
enviado pelo prefeito Eduardo Braide (Podemos). O
texto do projeto tratava sobre doação de um prédio
localizado na Fonte do Ribeirão, no Centro da capital,

para o MPMA, para instalação das Promotorias de
Justiça do Consumidor e do Cidadão.

Site: https://sueldasantos.com.br/2021/09/02/osmar-filho-

recebe-procurador-geral-do-mpma-e-reforca-parcerias-
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Mulher é encontrada morta com sinais de
estrangulamento, em Santa Helena

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

A vítima identificada como Cléia Conceição de Oliveira
foi encontrada por um mototaxista em uma região de
mato. Segundo a Pol íc ia,  o corpo de Cléia
apresentava sinais de tortura, a perícia também
mostrou que ela foi estuprada e teria sido morta por
estrangulamento.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/02/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.38.18-07.40.06-1630580031.mp4
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Polícia Militar prende homem em Icatu
suspeito de tráfico de drogas

 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

O indivíduo encontrava-se com 27 papelotes de uma
substância parecida com cocaína, além de outros
materiais e uma quantia em dinheiro. A prisão se deu
no Povoado Salgado. Ao ser perguntado pela origem
da substância o homem afirmou que havia adquirido o
produto para revender.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/02/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-07.06.21-07.09.03-1630579438.mp4
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Polícia Civil prende em flagrante homem
investigado por integrar uma facção

criminosa
 

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ailton Nunes

O indivíduo foi preso em flagrante por meio da 7º
Delegacia de Polícia do Turu. Após constantes
denúncias anônimas a polícia realizou buscas no
bairro Vicente Fialho e constatou a existência de uma
casa que funcionava como ponto de venda de drogas.
Além das drogas a polícia encontrou munições e
dinheiro.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/02/TVCIDADEAFRE

CORDSOLUSMA-06.58.52-07.01.35-1630579342.mp4
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Defensoria e MP acionam 158 postos por
aumento abusivo no preço do combustível

em São Luís
 

TV DIFUSORA / AF. SBT / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MARANHÃO. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Adalberto Melo

Segundo o MP-MA, as ações tiveram como base o
relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Dessas 158 ações civis públicas, 22 foram ajuizadas
na Vara de Interesse Difusos e Coletivos.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/02/TVDIFUSORAAF

SBTSOLUSMA-07.02.17-07.06.52-1630586985.mp4
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CPI dos combustíveis relatório identifica
aumentos abusivos e indícios de práticas de

cartel
 

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Clóvis Cabalau / Duarte Jr.

Segundo o deputado estadual Duarte Jr. o relatório da
CPI demonstrou aumentos abusivos e indícios de
práticas de cartel na recomendação do MPMA e
defensoria pública é que ingressasse uma ação civil
pública que somam 22 ações em face de 159 postos
de combustíveis, o que foi identificado era que os
postos aumentavam o valor antes do tempo devido
sendo assim os postos terão que baixar seus preços
mediante a proporção dos seus aumentos que variam
de R$ 0,10 até R$ 0,50. Todo esse trabalho foi
possível graças ao trabalho conjunto da defensoria
pública, MPMA, PROCON.

Tags: postos de combustíveis, CPI dos combustíveis,
MPMA, defensoria pública, PROCON

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/02/TVMIRANTEAFG
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Maranhão registra 105 denúncias de
importunação sexual

 

TV PERICUMÃ / AF. RECORD / PINHEIRO /MA - PERICUMÃ NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Flávio Rocha

É dentro dos ônibus onde os casos acontecem com
mais frequência, algumas vítimas por medo se calam,
já outras por indignação denunciam. A importunação
sexual é justamente quando uma pessoa assedia uma
mulher em local público e sem o consentimento. Isso
no Brasil é crime desde 2018.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/02/apericum%c3%8

3%20noticias%20%20%20dia%2002-09-2021_trim.mp4
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CPI dos combustíveis e ação conjunta do
MPMA e defensoria pública entram com

ações civis públicas contra 158 postos
 

RÁDIO CLUBE FM 98.1 / AÇAILÂNDIA / MA - JORNAL CENTRAL. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Teresa Cristina

O trabalho da CPI dos combustíveis e a ação conjunta
entre MPMA e defensoria pública contra supostos
aumentos abusivos no valor dos combustíveis entre 29
de dezembro de 2020 e 01 de abril de 2021 ajuizaram
ao todo 22 ações civis públicas contra 158 postos de
combustíveis, o relatório apontou as seguintes
irregularidades repasse aos consumidores de aumento
superior ao percentual de aumento da refinaria,
aumento no preço dos combustíveis na mesma data
de comunicação do reajuste antes da renovação de
estoque. Nas ações o MPMA e defensoria pública
pedem que as empresas que aumentaram de forma
abusiva o preço do combustível sejam condenadas a
pagar indenização por dano moral coletivo então o
MPMA e defensoria pública acionam 158 postos.

Tags:  MPMA ,  de fensor ia  púb l ica ,  CPI  dos
combust íve is

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOCLUBEFM9

81AAILNDIAMA-12.34.41-12.36.12-1630603305.mp3
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MPMA e defensoria pública entram com
ações civis públicas contra 158 postos de

combustíveis
 

RÁDIO EDUCADORA AM 560 / SÃO LUÍS / MA - RODA VIVA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Pr, Guto Feitosa

Após o trabalho da CPI e ação conjunta entre MPMA e
defensoria pública supostos aumentos abusivos no
valor dos combustíveis entre 29 de dezembro de 2020
e 01 de abril de 2021, ao todo foram 22 ações
aju izadas o re latór io  apontou as seguintes
irregularidades repasse aos consumidores de aumento
superior ao percentual de aumento da refinaria,
aumento no preço dos combustíveis na mesma data
de comunicação do reajuste antes da renovação de
estoque, preços iguais em postos por corredor e
região no mesmo horários a partir do anúncio do
aumento dos combustíveis na petrolífera. Nas ações o
MPMA e defensoria pública pedem que as empresas
que aumentaram de forma abusiva o preço do
combustível sejam condenadas a pagar indenização
por dano moral coletivo então o MPMA e defensoria
pública acionam 158 postos.

Tags:  MPMA ,  de fensor ia  púb l ica ,  CPI  dos
combust íve is

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOEDUCADO

RAAM560SOLUSMA-08.47.05-08.49.14-1630590723.mp3
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Colégio de Procuradores aprova criação de
sete Promotorias Distritais

 

RÁDIO NOVA FM 93.1 / SÃO LUIS / MA - NOVA MANHÃ. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Oswaldo Maya

Em sessão  ex t rao rd iná r ia  do  Colég io  de
Procuradores de Justiça, nesta terça-feira, 31/08, foi
aprovada, por maioria de votos, a proposta do
procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau, de
criação de sete promotorias distritais no termo
judiciário de São Luís. As novas unidades ministeriais
serão instaladas nos polos do Centro, Divineia,
Cohatrac, Itaqui/Bacanga, Coroadinho, Cidade
Operária e Zona Rural. O funcionamento delas
ocorrerá à medida que os prédios estiverem aptos
para o início dos trabalhos.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIONOVAFM93

1SOLUISMA-07.37.41-07.40.39-1630580978.mp3

50

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIONOVAFM931SOLUISMA-07.37.41-07.40.39-1630580978.mp3
http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIONOVAFM931SOLUISMA-07.37.41-07.40.39-1630580978.mp3


MPMA denuncia 14 pessoas por desvio de
emendas parlamentares

 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Grupo de Atuação Especial  de Combate às
Organizações Criminosas (Gaeco) e da 1ª e 2ª
Promotorias de Justiça Criminais de São Luís,
protocolou Denúncia contra 14 pessoas, em 13 de
julho, por conta de irregularidades na aplicação de
emendas parlamentares de vereadores de São Luís. A
Denúncia foi aceita pela 1ª Vara Criminal de São Luís
em 9 de agosto.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-10.57.57-10.58.28-1630594760.mp3
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Defensoria e MP acionam 158 postos por
aumento abusivo no preço do combustível na

Grande São Luís
 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

O Ministério Público do Estado e a Defensoria
Pública do Maranhão entraram na Justiça com Ações
Civis Públicas contra 158 postos de combustíveis,
após supostos aumentos abusivos no valor dos
combustíveis ocorridos na Grande Ilha de São Luís,
entre 29 de dezembro de 2020 e 1º de abril de 2021.
Ao todo, foram 22 ações ajuizadas na Vara de
Interesse Difusos e Coletivos. Os dados dos supostos
aumentos foram coletados no relatório encaminhado
pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da
CPI dos Combustíveis.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-10.37.16-10.37.35-1630594048.mp3
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Ministério Público e defensoria Pública
ajuízam 22 ações contra 158 postos de

combustíveis
 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

O Ministério Público do Estado e a Defensoria
Pública do Maranhão entraram na Justiça com Ações
Civis Públicas contra 158 postos de combustíveis,
após supostos aumentos abusivos no valor dos
combustíveis ocorridos na Grande Ilha de São Luís,
entre 29 de dezembro de 2020 e 1º de abril de 2021.
Ao todo, foram 22 ações ajuizadas na Vara de
Interesse Difusos e Coletivos. Os dados dos supostos
aumentos foram coletados no relatório encaminhado
pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da
CPI dos Combustíveis.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-09.57.57-09.59.54-1630593349.mp3
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Mulher é vítima de feminicídio na cidade de
Santa Helena

 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

Uma mulher identificada como Cléia Conceição
Oliveira, de 41 anos de idade, foi vítima de feminicídio.
Segundo as apurações da Polícia Civil, ela foi
estrangulada e estuprada. O corpo da mulher foi
encontrado jogado em uma área de mato no bairro
Campo Morada Nova. Um mototaxista chamou a
polícia ao ver a vítima jogada sem roupas e com
hematomas no pescoço.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-08.25.17-08.27.14-1630584542.mp3
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Suspeito de praticar vários crimes é preso no
bairro Alto da Esperança

 

RÁDIO TIMBIRA AM 1290 / SÃO LUIS / MA - COMANDO DA MANHÃ. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ivison Lima

De acordo com a polícia, o suspeito na companhia de
comparsas, no ano de 2020, teria praticado um crime
contra um homem que teve a cabeça arrancada e
jogada em um lixão, no bairro Anjo da Guarda, toda
ação criminosa foi filmada pelos elementos.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOTIMBIRAAM

1290SOLUISMA-08.24.19-08.25.18-1630583547.mp3
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Ministério Público distribui cartilha virtual
com dicas de como se proteger de golpes

cibernéticos
 

RÁDIO VITORIOSA/ UBERLÂNDIA / MG - JORNAL DA VITORIOSA 1ª ED. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

+++ Transcrição +++ A pandemia fez surgir novos
t ipos de go lpes c ibernét icos.  Uma car t i lha
disponibilizada pelo Ministério Público traz dicas que
servem de alerta. Uma cartilha virtual com orientações
de segurança contra golpes e crimes cibernéticos está
sendo disponibilizada pelo Ministério Público do
M a r a n h ã o .  A  p u b l i c a ç ã o  e l a b o r a d a  p e l a
Coordenadoria de Assuntos Estratégicos em
inteligência da instituição. A bordo, uma série de
golpes praticados no meio virtual. O que passou a
fazer parte da vida de muitas pessoas durante a
pandemia da covid dezenove. A major Regina Gomes,
chefe da seção de segurança Institucional do
Ministério Público do Maranhão fala sobre o objetivo
da cartilha. Algumas pessoas já tinham essa facilidade
aí sabiam como se proteger desses golpes nesse meio
virtual, mas que não tinha contato nenhum com esse
meio antes de que foi um mundo completamente novo,
essas pessoas estavam completamente expostas a
esses golpistas, esses criminosos, então a gente
colocou essa cartilha justamente para orientar essas
pessoas para os que a gente se preocupou, não sonha
em colocar para o público interno, mas também
externar suas orientações para o Pará. A população
em geral, o público externo, porque querendo ou não
também é é uma forma de proteção nosso também.
Quantos integrantes do Ministério Público, porque a
partir do momento que a gente consegue estar nas
orientações para os nossos familiares, amigos, a gente
consegue também tem uma proteção maior no nosso
ambiente virtual em casa, né, que também é utilizado
para as pessoas. A publicação aborda os golpes dos
falsos links da troca de cartão de clonagem de perfil ou
de perfis falsos no WhatsApp da falsa ligação de
banco do falso sequestro e extorsão por e-mail. Além
disso, a cartilha presta orientações sobre como baixar
aplicativos, receber boletos, compras por meio de
redes sociais e como proceder quando a vítima é alvo
de um golpe. A cartilha foi lançada em agosto, o mês
da segurança institucional estabelecido pelo Conselho
Nacional do Ministério Público com o objetivo de
fomentar uma cultura de segurança Institucional nos
ministérios públicos do Brasil. A publicação está
disponível no site do Ministério Público do Maranhão.
Www ponto mp-ma ponto MP ponto BR agência rádio
web de São Luís, Rodrigo Freitas.
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RÁDIO VITORIOSA/ UBERLÂNDIA / MG - JORNAL DA VITORIOSA 1ª ED. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/09/02/RDIOVITORIOSA

UBERLNDIAMG-06.47.43-06.50.08-1630577903.mp3
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Começam campanhas do Setembro Amarelo
 

O IMPARCIAL / SÃO LUÍS / MA - VIDA - pág.: 09. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e
do Suicídio, integrado por diversas instituições
públicas, sociedade civil e entidades parceiras,
entidade do Ministério Público do Maranhão, iniciou
ontem (1° de setembro) as atividades relacionadas ao
Setembro Amarelo, visando a conscientização sobre a
importância da prevenção do suicídio. O ato de
lançamento da campanha foi na Vila Em-bratel com
plantio de árvores.

A promotora de justiça Cristiane Lago, idealizadora da
Campanha e coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos, contou que o
evento acontece através da campanha Rede do Bem:
Estamos

Aqui Para Ajudar, formada por integrantes do fórum e
coordenada pelo Ministério Público Estadual.

"Serão diversas atividades realizadas durante o mês
de setembro. O plantio de árvores na Praça 1° de
Maio, na Vi la Embratel,  é para simbolizar a
importância de uma cidade arborizada para a melhoria
da qual idade de vida e saúde emocional da
população", disse.

A campanha também aconteceu nos anos de 2020 e
2019, com o propósito de combater os índices de
suicídio e ajudar a saúde mental da população.

O Setembro Amarelo existe desde 2014 através de
uma parceria entre a Associação Brasileira de
Psiquiatria

(ABP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM)
trazendo, por diversos anos consecutivos, atenção
para esses problemas e buscando soluções.

Em 2019, de acordo com a Secretaria de Estado da
Saúde, foram registrados 1397 casos de violência
auto-provocada e, no mesmo, 335 tiraram a própria
vida no estado, sendo 46 apenas na capital.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o
suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de
15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de
trânsito. E a cada 40 segundos uma pessoa tira a
própria vida, sendo que 79% dos casos se concentra
em países de baixa e média renda.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.462.orig.pdf
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MPMA requer instalação e execução do Luz
para Todos em Itinga

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, na última
sexta-feira, 27, Ação Civil Pública com pedido liminar
contra a Equatorial Energia, requerendo o início, em
até  60  d ias ,  das  ob ras  necessár ias  pa ra
implementação e execução do "Programa Luz para
Todos", na zona rural do município de Itinga do
Maranhão.

A petição ministerial, que está legitimada pelo Código
Nacional do Consumidor, foi ajuizada após 40 ações
individuais, encaminhadas à Promotoria de Itinga do
Maranhão por cidadãos afetados pela não prestação
dos serviços essenciais pela empresa A ACP tornou-
se em Ação Coletiva.

O promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira,
autor da Ação, requer aplicação de pena por crime de
desobediência e multa diária no valor de R$ 50 mil,
limitada ao valor total de R$ 50 milhões, em caso da
não implementação e execução do "Programa Luz
para Todos".

A Ação requer, ainda, duas outras penas distintas: a
condenação da concessionária Equatorial Energia a
pagar indenização por danos morais coletivos e por
danos sociais sofridos pela população, em valor não
inferior a 500 salários- mínimos, para cada tipo de
dano.

O DIFERENCIAL DA AÇÃO

Segundo literatura e entendimento jurídico, citado pelo
promotor de justiça Tiago Quintanilha, os "danos
morais coletivos e os danos sociais não se confundem
um com o outro, não se misturam".

Os danos morais coletivos são aqueles que "tratam de
categoria autônoma de dano em que se observa
violação conjunta de valores que foram eleitos por
dada comunidade como regentes da ordenação social,
valores para a proteção de interesses sem os quais a
sobrevivência seria comprometida[...]".

Já os danos sociais "são aqueles que causam um
rebaixamento no nível de vida da coletividade e que
decorrem de conduta socialmente reprováveis.

Tal tipo de dano dá-se quando as empresas praticam
atos negativamente exemplares, ou seja, condutas
corriqueiras que causam mal-estar social [...]".

As importâncias indenizatórias devem se reverter ao
Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Site:

https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ

RRM=Vpn6ByePHQnFBP0TLQTv6wYt9xnB3t0
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Preso suspeito de ser o mandante da morte
de homem que teve a cabeça cortada e

jogada em lixão em São Luís
 

IMIRANTE.COM / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

SÃO LUÍS - A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA)
prendeu preventivamente, na manhã desta quinta-feira
(2), o suspeito de ser o mandante da morte de um
homem que foi torturado, executado e esquartejado,
em São Luís, no ano passado. Tanto a prisão - que foi
realizada por agentes da Superintendência de Polícia
Civil da Capital (SPCC) - quanto o crime, aconteceram
no bairro Anjo da Guarda, na área Itaqui-Bacanga.

Presos integrantes de facção suspeitos de degolar
mulher que teria matado um homem na Vila Samara

De acordo com a Polícia Civil, toda a ação de tortura
e execução da vítima foi filmada pelos criminosos e
publicada nas redes sociais. Após o homicídio, os
autores - que são membros de uma facção criminosa -
esquartejaram o corpo do homem, jogaram a cabeça
da vítima em um lixão e o corpo foi dispensado no
bairro do Cajueiro, na zona rural de São Luís.

Prisão de outro envolvido no crime

Nessa quarta-feira (1º), a Polícia Civil já havia
prendido um dos suspeitos de autoria do homicídio.
Ele foi preso no bairro Alto da Esperança, também na
região do Anjo da Guarda, e apresentado na sede da
Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa
(SHPP), responsável pela investigação do caso.

Site: https://imirante.com/sao-

luis/noticias/2021/09/02/preso-suspeito-de-ser-o-

mandante-da-morte-de-vitima-que-teve-a-cabeca-

cortada-e-jogada-em-lixao-em-sao-luis.shtml

3

https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/09/02/preso-suspeito-de-ser-o-mandante-da-morte-de-vitima-que-teve-a-cabeca-cortada-e-jogada-em-lixao-em-sao-luis.shtml
https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/09/02/preso-suspeito-de-ser-o-mandante-da-morte-de-vitima-que-teve-a-cabeca-cortada-e-jogada-em-lixao-em-sao-luis.shtml
https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/09/02/preso-suspeito-de-ser-o-mandante-da-morte-de-vitima-que-teve-a-cabeca-cortada-e-jogada-em-lixao-em-sao-luis.shtml
https://imirante.com/sao-luis/noticias/2021/09/02/preso-suspeito-de-ser-o-mandante-da-morte-de-vitima-que-teve-a-cabeca-cortada-e-jogada-em-lixao-em-sao-luis.shtml


Rede do Bem lança Setembro Amarelo na
Vila Embratel

 

MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Assessoria

Com o plantio de quatro mudas de árvores na Praça 1º
de Maio, no bairro Vila Embratel, a Rede do Bem,
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão,
lançou nesta quarta-feira, a campanha Setembro
Amarelo, que objetiva prevenir o suicídio e a
automutilação entre crianças e jovens, durante o mês.
A Rede do Bem é formada por instituições e órgãos
integrantes do Fórum Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio (Fepas-MA).

"Esta atividade tem o objetivo de destacar a
importância da arborização para o bem-estar e
melhoria da qualidade de vida da população, conforme
ressalta a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Inclusive, as árvores contribuem também para a
saúde emocional e mental da população. Por isso,
estamos aqui para reafirmar que a nossa sociedade
quer uma cidade arborizada", afirmou a promotora de
justiça Cristiane Maia Lago, coordenadora do Centro
de Apoio Operacional de Direitos Humanos do
MPMA e da Rede do Bem.

No logradouro, foram plantadas duas mudas de ipês,
uma de um jacarandá e outra de pau-brasil. Durante o
plantio, a banda de música da Guarda Municipal
apresentou vár ias músicas de teor popular .
Representantes do Executivo Estadual e Municipal, do
Legislativo Estadual, da Polícia Militar e de entidades
da sociedade civil, parceiras do Fórum, estiveram
presentes na abertura.

Outras intervenções devem ser feitas em breve na
Praça 1º de Maio, como a troca da iluminação dos
postes, segundo informações do Instituto Municipal da
Paisagem Urbana (Impur).

Além das intervenções na praça, a Vila Embratel será
contemplada pela campanha com palestra e atividades
educacionais, no dia 10 ( Dia Mundial de Prevenção
ao Suicídio), na escola comunitária Fonte do Saber,
que reúne mais de 100 crianças, com faixa etária de 4
a 11 anos.

A ideia da campanha em 2021, conforme destacou
Cristiane Lago na abertura, é focar no público
infantojuvenil. "Nós precisamos alertar que as doenças
mentais também se manifestam nesse público. Há
casos de automutilação e de suicídio entre crianças".

PREVENÇÃO

Em seu pronunciamento, a primeira-dama do
município, Graziela Braide, parabenizou a campanha
por ter como foco a saúde mental de crianças e
adolescentes. "Nós vivemos um momento de
pandemia, quando muitas pessoas estão com a sua
saúde mental afetada, tanto crianças quanto adultos.
Mesmo antes da pandemia, problemas de depressão
e ansiedade já eram recorrentes. Por isso, o trabalho
de prevenção de doenças relativas à saúde mental é
de grande importância". Disse.

O secretário de Estado de Direitos Humanos e
Participação Popular, Francisco Gonçalves, também
ressaltou que os problemas decorrentes da crise
sanitária e das políticas implementadas pelo Governo
Federal agravaram a situação de vulnerabilidade
social dos brasileiros mais pobres. "Desemprego,
fome, baixa escolar idade geram incerteza e
insegurança quanto ao futuro, aumentando a violência
social no país. Este ambiente político e econômico
atinge profundamente a saúde mental dos brasileiros".

Também se pronunciaram a chefe do Departamento
da Atenção à Saúde Mental da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), Isabelle Rego, e odeputado estadual
Welington do Curso.

Igualmente estiveram presentes a secretária de Meio
Ambiente do Município de São Luís, Karla Lima, o
representante do Impur, Lucas Lucena, a gerente da
clínica Estância Bela Vista, Sheila Guedes.
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Começam campanhas do Setembro Amarelo
 

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Imparcial

O Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e
do Suicídio, integrado por diversas instituições
públicas, sociedade civil e entidades parceiras,
entidade do Ministério Público do Maranhão, iniciou
ontem (1º de setembro) as atividades relacionadas ao
Setembro Amarelo, visando a conscientização sobre a
importância da prevenção do suicídio. O ato de
lançamento da campanha foi na Vila Embratel com
plantio de árvores.

A promotora de justiça Cristiane Lago, idealizadora da
Campanha e coordenadora do Centro de Apoio
Operacional de Direitos Humanos, contou que o
evento acontece através da campanha Rede do Bem:
Estamos Aqui Para Ajudar, formada por integrantes do
fórum e coordenada pelo Ministério Público Estadual.

"Serão diversas atividades realizadas durante o mês
de setembro. O plantio de árvores na Praça 1º de
Maio, na Vi la Embratel,  é para simbolizar a
importância de uma cidade arborizada para a melhoria
da qual idade de vida e saúde emocional da
população", disse.

A campanha também aconteceu nos anos de 2020 e
2019, com o propósito de combater os índices de
suicídio e ajudar a saúde mental da população.

O Setembro Amarelo existe desde 2014 através de
uma parceria entre a Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina
(CFM) trazendo, por diversos anos consecutivos,
atenção para esses problemas e buscando soluções.

Em 2019, de acordo com a Secretaria de Estado da
Saúde, foram registrados 1397 casos de violência
autoprovocada e, no mesmo, 335 tiraram a própria
vida no estado, sendo 46 apenas na capital.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o
suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de
15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de
trânsito. E a cada 40 segundos uma pessoa tira a
própria vida, sendo que 79% dos casos se concentra
em países de baixa e média renda.
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Polícia prende suspeito de participar de
tortura e decapitação em São Luís

 

BLOG DO WELLINGTON SÉRGIO / PINHEIRO / MA - NOTÍCIAS. Qui, 2 de Setembro de 2021
ASSUNTOS AFINS

Sergio

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) prendeu nesta
quarta-feira (1º), um homem investigado pelo crime de
homicídio qualificado em São Luís. De acordo com as
investigações da Polícia Civil, o suspeito integrava o
grupo que torturou, executou e esquartejou um homem
no bairro do Anjo da Guarda em 2020.

O crime bárbaro foi filmado pelos criminosos e
divulgado em redes sociais. Após esquartejarem o
corpo, os assassinos jogaram a cabeça da vítima em
um lixão, e o corpo dispensado no bairro do Cajueiro.

O suspeito estava foragido, mas após diligências
realizadas pela equipe da Seccional Sul foi preso e
encaminhado à Superintendência de Homicídios e
Proteção à Pessoa (SHPP), que investigou o caso.
Após os procedimentos legais, o suspeito foi
encaminhado para o Complexo Penitenciário de
Pedrinhas, onde ficará à disposição do Poder
Judiciário.
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INSTITUCIONAL - PGJ visita Câmara
Municipal de São Luís

 

BLOG HORA EXTRA / SÃO LUÍS / MA. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Walkir Marinho

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
esteve, na manhã desta quarta-feira, 1º de setembro,
na Câmara Municipal de São Luís para agradecer o
apoio da casa legislativa ao projeto das Promotorias
de Justiça Distritais.

Eduardo Nicolau agradeceu pela aprovação do projeto
de lei que doou ao Ministério Público um casarão na
Fonte do Ribeirão, no qual funcionará, além da
Promotoria Distrital, as Promotorias de Justiça de
Defesa do Consumidor de São Luís. O projeto já foi
sancionado pelo prefeito Eduardo Braide.

O procurador-geral de justiça também comunicou aos
parlamentares que o Colégio de Procuradores de
Justiça aprovou ontem, 31, a criação de sete
Promotorias Distritais nos quatro municípios da Ilha de
São Luís. Ainda de acordo com Nicolau, as
associações de moradores também serão chamadas
para atuar em conjunto com o Ministério Público
nesses espaços.

Vários vereadores se manifestaram parabenizando o
Ministério Público pela iniciativa de levar Promotorias
de Justiça para as áreas de maior vulnerabilidade do
município. Os parlamentares também destacaram sua
alegria com o retorno do procurador-geral de justiça à
sede do Parlamento Municipal para agradecer pelo
apoio prestado.

Manifestaram-se os vereadores Chico Carvalho, Aldir
Júnior, Marcial Lima, Dr. Gutemberg, Raimundo
Penha, Jhonatan Soares (Coletivo Nós), Marquinhos,
Concita Pinto, Karla Sarney, Astro de Ogum, Umbelino
Júnior e Octávio Soeiro.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, Osmar
Filho, também entregou ao procurador-geral de justiça
a Moção de Congratulações e Aplausos n° 087/2021,
por seu primeiro ano à frente do Ministério Público
do Maranhão. "Desde o início de sua gestão definiu
como prioridade a defesa dos direitos humanos e
uma maior proximidade do órgão ministerial com a
população mais vulnerável da sociedade", aponta a
Moção. (CCOM-MPMA)
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CPI dos combustíveis relatório identifica
aumentos abusivos e indícios de práticas de

cartel
 

TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Clóvis Cabalau / Duarte Jr.

Segundo o deputado estadual Duarte Jr. o relatório da
CPI demonstrou aumentos abusivos e indícios de
práticas de cartel na recomendação do MPMA e
defensoria pública é que ingressasse uma ação civil
pública que somam 22 ações em face de 159 postos
de combustíveis, o que foi identificado era que os
postos aumentavam o valor antes do tempo devido
sendo assim os postos terão que baixar seus preços
mediante a proporção dos seus aumentos que variam
de R$ 0,10 até R$ 0,50. Todo esse trabalho foi
possível graças ao trabalho conjunto da defensoria
pública, MPMA, PROCON.

Tags: postos de combustíveis, CPI dos combustíveis,
MPMA, defensoria pública, PROCON
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CPI dos combustíveis e ação conjunta do
MPMA e defensoria pública entram com

ações civis públicas contra 158 postos
 

RÁDIO CLUBE FM 98.1 / AÇAILÂNDIA / MA - JORNAL CENTRAL. Qui, 2 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Teresa Cristina

O trabalho da CPI dos combustíveis e a ação conjunta
entre MPMA e defensoria pública contra supostos
aumentos abusivos no valor dos combustíveis entre 29
de dezembro de 2020 e 01 de abril de 2021 ajuizaram
ao todo 22 ações civis públicas contra 158 postos de
combustíveis, o relatório apontou as seguintes
irregularidades repasse aos consumidores de aumento
superior ao percentual de aumento da refinaria,
aumento no preço dos combustíveis na mesma data
de comunicação do reajuste antes da renovação de
estoque. Nas ações o MPMA e defensoria pública
pedem que as empresas que aumentaram de forma
abusiva o preço do combustível sejam condenadas a
pagar indenização por dano moral coletivo então o
MPMA e defensoria pública acionam 158 postos.
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